
.
Aspecto:Sólido na forma de blocos na cor azul com odor característico.

.
EPI exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Em caso de vazamento: luvas de borracha ou PVC, óculos
de segurança para produtos químicos e peça semifacial com filtro VO/GA combinado com filtro mecânico. Em caso de
Incêndio: Traje de combate a incêndio completo (jaqueta e calça) fabricado em tecido resistente a chamas conforme
normas de reconhecimento internacional, com capacete, balaclava, luvas e botas de combate a incêndio e equipamentos
de respiração autônoma.

RISCOS
.

Fogo: Não é inflamável. Na queima libera monóxido de carbono, fluoreto de hidrogênio, dióxido de carbono, óxidos nítricos
e gases tóxicos.

.
Saúde: Pode ser tóxico ao homem.

.
Meio Ambiente: Perigoso ao meio ambiente. Densidade: 1,230 g/cm3. Insolúvel em água.

.

.
EM CASO DE ACIDENTE

.
Vazamento:
Isolar a área. Sinalizar o local. Afastar curiosos. Eliminar todas as fontes de ignição da área. Estancar o vazamento, se
possível. Confinar o vazamento, ao máximo. Recolher o produto vazado com material absorvente e os recipientes
danificados em embalagens apropriadas para posterior destruição. Avisar imediatamente a Polícia Rodoviária ou
Autoridade local, BASF S/A e a Transportadora.

.
Fogo:
Extinção por pó químico seco, espuma mecânica ou água em forma de neblina. Não utilizar gás carbônico. Resfriar o
recipiente com água em forma de neblina, caso esteja exposto ao fogo.

.
Poluição:
Evitar que o produto atinja o solo, sistemas de esgotos e coleções de água. Havendo contaminação de fontes, lagos ou
rios, avisar as autoridades e pessoas residentes na área, para que não se faça uso da água até a sua descontaminação.

.
Envolvimento de Pessoas:
Remover a vítima para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Em caso de contato com os olhos, lavar com
água em abundância, no mínimo por 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar as partes atingidas com água e
sabão.
Se o acidentado estiver inconsciente e não estiver respirando, praticar respiração artificial ou oxigenação. Chamar um
médico.

.
Informações ao Médico:
Ingestão: Não provocar vômitos. SE INCONSCIENTE: Não dar nada pela boca. Fornecer respiração artificial se o paciente
não estiver respirando. SE CONSCIENTE: Lavar a boca e dar água para beber, cerca de 500mL. Manter o paciente
aquecido em todos os casos. Antídoto: Preparações de vitamina K 1 como antídoto. Tratamento sintomático.

.
Observações:
Isolar a área afastando os curiosos. Sinalizar o local do acidente. Eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição.
Entregar a ficha de emergência aos socorros públicos, assim que chegarem. Avisar imediatamente ao transportador, ao
expeditor do produto, ao corpo de bombeiros e a polícia.

.

FICHA DE EMERGÊNCIA

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600
And. 8º ao 12º e 14º - Itaim Bibi - SP
.
Telefones de Emergência
Divisão Quimica
08000 112273
Divisão Tintas e Vernizes
08000 192274

Nome Técnico :
FLOCOUMAFEN

.
Nome Comercial :

STORM SECURE COMPRESSED BLOCK
20G

PRODUTO NÃO ENQUADRADO
NA RESOLUÇÃO EM VIGOR SOBRE
TRANSPORTE DE PRODUTOS
PERIGOSOS


