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Nome apropriado para o
embarque:
PÓ PARA EXTINÇÃO DE
INCÊNDIO
Classe Pó Químico Seco BC

Produto não enquadrado na
resolução em vigor sobre
transporte de produtos perigosos

Aspecto: Pó coloração branca (bicarbonato de sódio), com odor característico, não inflamável, não tóxico. Toxidade oral
aguda 5. Incompatível com ácidos, liberando dióxido de carbono.
EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Utilizar vestimentas apropriada como luvas e
botas, de modo a impedir o contato do produto com a pele. Recomenda-se utilização de máscara respiratória tipo filtro
mecânico. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS
Fogo: Substância não inflamável
Aspecto: Pó coloração branca (bicarbonato de sódio), com odor característico, não inflamável, não tóxico. Toxidade oral
aguda 5. Incompatível com ácidos, liberando dióxido de carbono.
EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Utilizar vestimentas apropriada como luvas e
botas, de modo a impedir o contato do produto com a pele. Recomenda-se utilização de máscara respiratória tipo filtro
mecânico. O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735.

EM CASO DE ACIDENTE
Vazamento:

Coloque EPI (luva, máscara e óculos de segurança), isole e sinalize o local. Evite que o produto
derramado atinja cursos d’água, rede de esgoto e solo. Recolha o produto com ajuda de uma pá ou
aspirador industrial. Informar: Corpo de Bombeiros, Órgão Ambiental, Polícia rodoviária.

Fogo:

Não aplicável por se tratar de um agente extintor de incêndio. Não inflamável.

Poluição:

Colete o produto derramado e coloque em recipientes que possam ser fechados. Recolha o produto
remanescente com o auxílio de vassoura e pá. Classifique-o conforme ABNT NBR 10004. Descarte
conforme os regulamentos municipais, estaduais e federais.

Envolvimento
de pessoas:

Inalação: Remova a vítima para local arejado. Monitore a função respiratória. Faça a respiração
artificial se caso ela parar de respirar. Procure atendimento médico imediatamente.
Contato com a pele: Enxague imediatamente com água em abundância, use sabão neutro, se
houver. Retire as roupas contaminadas, inclusive os sapatos, após o início do enxague. Se a irritação
persistir, procure atendimento médico.
Contato com os olhos: Lavar com água corrente por pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpe
bras abertas. Se a irritação persistir, levar a vítima para um hospital imediatamente.
Ingestão: Não induza ao vômito. Se a pessoa estiver consciente ofereça leite ou água para diluir o
conteúdo estomacal. Caso a(s) vítima(s) estiver(em) inconsciente não tente dar nada por via oral.
Procure atendimento médico imediatamente.

Informações
médico:

No caso de uma emergência médica, as informações sobre a composição serão fornecidas ao
médico.

Observações:

As instruções ao motorista, em caso de emergência encontram-se descritas exclusivamente no
envelope para transporte.
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