FICHA DE EMERGÊNCIA

.
Expedidor:
SINGER DO BRASIL IND.E COM. LTDA.
Rua Texpal, S/N, Bairro Joapiranga,
Cep: 13.278-454 - Valinhos / S.P
Tel. (19) 2107-4970 / 2107-4614
EM CASO DE EMERGÊNCIA
LIGAR PARA
(0xx) 19 2107-4614

PRODUTO NÃO ENQUADRADO
Nome apropriado para
embarque

NA PORTARIA EM VIGOR
SOBRE TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS

ÓLEO LUBRIFICANTE
INDUSTRIAL

Aspecto: Líquido transparente amarelado.
Incompatibilidade Química: Reage Exotermicamente quando em contato com oxidantes fortes.
EPI:

EPI(s) de uso exclusivo da equipe de atendimento à emergência: Avental e Luva de PVC,
capacete, botas de borracha, óculos de ampla visão, máscara respiratória semi-facial com filtro
químico para vapores orgânicos. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.
RISCOS

Fogo : Produto não inflamável. Seus resíduos são combustíveis. Ponto de Fulgor = 160ºC.
Evitar contato direto com fonte de calor ou ignação (solda, chama, etc).
Saúde : Irrita a pele, olos e as vias aéreas superiores. Inalação prolongada pode causar dor de cabeça, dormência,
Vertigem, narcose e morte.
Meio Ambiente : Contamina cursos d’água tornando-se impróprios para uso em qualquer finalidade, podendo ser
tóxico a fauna e a flora do local do derrame, principalmente organismos aquáticos.
EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento:

Isolamento da área: Afaste o veículo da rodovia e desligue o motor. Isole a área e
sinalize o perigo para o trânsito. Não fume e evite fonte de calor (faísca ou chama) na área.
Afaste curiosos e avise imediatamente as autoridades locais.
Estancamento do vazamento do recipiente: Tente parar o vazamento utilizando os EPI’s.
Evite contato com o produto e estanque o vazamento da fonte utilizando material impermeável.
Contenção das porções vazadas: Pequeno Vazamento: Use material absorvente / areia
e recolha em recipientes apropriados. Grande Vazamento: Represe o líquido utilizando
material absorvente / areia evitando a entrada em bueiros.
Precauções na realização de transbordo e restrições no manuseio do produto:
Use neblina de água para dissipar os vapores. Se impossível conter o vazamento, transferir o
maior volume para outro veículo aterrando veículos e equipamentos envolvidos.

Fogo:

Use extintores de pó químicos CO2 ou espuma para hidrocarboneto.
Use água na forma de neblina para resfriar lateralmente os recipientes expostos ao fogo, para
evitar possibilidade de explosão. Não utilize água diretamente sobre o fogo.

Poluição:

Tente conter o líquido evitando escoamento para cursos d’água e esgoto.
Absorva o produto em terra e transfira o resíduo para uma caçamba ou tambores.
Remova para área aberta e segura para que a evaporação se realize.
Avise entidade de Controle Ambiental.

Envolvimento
de Pessoas : Levar a vítima para um local bastante arejado.
Se a vítima não está respirando, fazer respiração artificial.
Lavar olhos e outras partes atingidas com bastante água.
Remover roupas contaminadas com produto. Conservar a vítima aquecida até a chegada de
socorro médico.
Ingestão: Não provocar o vômito. Se a vítima estiver consciente, fazer ingerir água.
Informações
ao Médico : Depressor do Sistema Nervoso Central.
Nome do Fabricante: SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no
envelope para transporte.
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