
FICHA DE EMERGÊNCIA

TELEFONE DE EMERGÊNCIA

CCAB Agro S.A
Rua Teixeira  da  Silva,  660,  Cj.  133/134,
São  Paulo–SP           Emergência
Toxicológica 0800 701 0450

0800 707 7022

SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA
RISCO PARA O MEIO AMBIENTE,

LÍQUIDA, N.E.
(Cletodim)

Nome Comercial
CLETODIM CCAB 240

Número de Risco:

Número de ONU:

Grupo de Embalagem:

Classe ou Subclasse
de Risco:

Descrição da Classe
ou Subclasse de Risco:

90
3082

III

SUBSTÂNCIAS
PERIGOSAS

DIVERSAS

9

Nome apropriado para o embarque

Data Revisão: 03/07/2017

Expedidor:

Aspecto:  Líquido marrom transparente com odor característico. Conforme ABNT NBR 14619: Esta substância/produto é
incompatível com as substâncias e artigos da classe 1 (explosivos) e suas respectivas subclasses; exceto os produtos da
classe 9 de nº ONU 2990, nº ONU 3072 e nº ONU 3268; também produtos da classe 9 são compatíveis com produtos da
subclasse 1.4 de  grupo de compatibilidade S; também  produtos da classe 9 exclusivamente nº  ONU 3268 é compatível
com  produtos  da  subclasse  1.4  grupo  de  compatibilidade  G  nº  ONU  0503.  Incompatível  com  a  subclasse  4.1+1
(substâncias auto-reagentes que contêm o rótulo de risco subsidiário de explosivo) e com a subclasse 5.2 +1 (peróxidos
orgânicos que contêm o risco subsidiário de explosivo).
EPI  de uso  exclusivo da equipe  de atendimento  à  eme rgência:  Utilizar  máscaras semifacial com filtro  para  Vapores
Orgânicos/Gases Ácidos (VO/VA) combinado com filtro mecânico, utilizar luvas de borracha nitrílica, óculos de segurança
para  produtos químicos,  utilizar macacão de mangas compridas impermeáveis  ou  hidro  repelentes  e  botas  de  borracha
nitrílica. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9 735.

RISCOS
Fogo: Líquido combustível. Em condições de alta temperatura ou queima pode produzir gases tóxicos e irritantes.
Saúde:  A  ingestão  de  grandes  quantidades  do  produto  pode  causar  náusea,  vômito,  dor  abdominal  e  diarreia,podendo
apresentar  também  dores  de  cabeça,  fraqueza  sonolência  e  taquicardia.  A  inalação  pode  causar  irritaçãofaríngea  e
pulmonar  produzindo  tosse,  dificuldade  respiratória,  rinorréia  e  dor.  O  contato  direto  com  a  pele  e  olhos  pode  causar
irritação e lesão da área de contato.
Meio Ambiente: O produto é considerado muito tóxico a organismos aquáticos. Solubilidade: miscível em água,metanol e
hexano. Densidade: 0,9684/cm3 a 19,7 a 20,0°C.

EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento: Isolamento: Isolar a área em um raio de 50m (líquidos) ou 25m (sólidos), no mínimo, em todas as direções.
Sinalize  o  local e afaste os  curiosos. Em  grande vazamento, aumente como for  necessário,  o raio de isolamento  inicial.
Estancamento: Contenha o vazamento, se isto puder ser feito sem riscos. Permaneça afastado tendo o vento pelas costas.
Piso pavimentado: Líquidos: absorva o produto vazado com terra, areia seca ou outro material não combustível, varrer o
local  e  recolher  com  uma  pá  antifaiscas.  Sólidos:  Varrer  o  local,  evitando  a  formação  de  poeiras  e  após  recolher  com
auxilio  de  uma  pá  antifaíscas.  No  solo:  retire  com  uma  pá  as  camadas  de  terra  contaminada  até  atingir  o  solo  não
contaminado. Contenção: Construa diques de contenção no local evitando que o produto vazado escorra para corpos de
água; mas  caso ocorra,  interrompa imediatamente a  captação para  o consumo humano ou animal,  e  mantenha contato
com  o  órgão  ambiental  mais  próximo  para  providências.  Transbordo:  Escolher  local  apropriado  para  o  procedimento.
Lacrar  e  identificar  os  recipientes  de  acondicionamento  do  produto  recolhido.  O  produto  vazado  não  deverá  mais  ser
utilizado, contate a empresa Fabricante para a destinação final em local credenciado. Manuseio: Não fumar e isolar fontes
de ignição. Trabalhe de costas para o vento. A equipe  envolvida no manuseio e transbordo deverá obrigatoriamente ser
realizada por profissionais treinados para estas finalidades.
Fogo: Em caso de incêndio, use extintores de água em forma de neblina, CO2 ou pó químico. Ficar a favor do vento para
evitar inalação. Resfriar as embalagens expostas com água em forma de neblina. Evacuação: Isole a área em um raio de
800 metros em todas as direções.
Poluição: Evitar a contaminação dos cursos d’água caso seja usado água no combate ao incêndio, vedando aentrada de
galerias de águas pluviais (boca de lobo). Avise a Defesa Civil: 199.
Envolvimento  de  Pessoas:  Em  caso  de  ingestão,  inalação  e  contato  com  a  pele  levar  o  acidentado  para  um  local
arejado.  Retirar  as  roupas  contaminadas.  Lave  as  partes  do  corpo  atingidas  com  água.  Se  o  acidentado  estiver
inconsciente e não respirar mais, não aplicar respiração boca a boca. Utilizar um intermediário (tipo Ambu®) pararealizar o
procedimento. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e no caso deingestão lave a boca da
vitima com água em abundância. Encaminhe ao serviço médico mais próximo levando esta ficha.
Informações ao médico:  Não há antídoto específico conhecido. Em caso de ingestão recente de grandes quantidades,
realizar  lavagem  gástrica  e  carvão  ativado.  O  tratamento  é  sintomático  e  deverá  compreender  medidasde  suporte,
correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos e assistência respiratória, se necessário. Em caso de contato ocular,
proceder à lavagem com soro fisiológico e encaminhamento para avaliação oftalmológica.
Observações:  Importador:  CCAB Agro  S.A -  Rua Teixeira  da  Silva,  660 Cj  133/134 -  Paraíso -  São Paulo  -  SP -  Fone
Emergência: 0800 773 2222 (Fabricante)  As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontra-se descritas
exclusivamente no envelope para o transporte


