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FICHA DE EMERGÊNCIA

UHr!MDE CONTAGEM - MG

TEL.: (31) 3362-8424
Rua CC, nº 799, A, Arvoredo,
Contagem, MG, CEP: 32.113-215

EM CASO DE EMERGÊNCIA
LIGAR PARA
(31) 3362-8424

ARLA 32

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

ASPECTO: líquido límpido incolor, insolúvel em água e miscível em álcool, benzeno, clorofórmio e
éter. Incompatibilidades químicas: reage violentamente com oxidantes fortes, nitritos, cloretos e
percloratos inorgânicos causando incêndio e explosão. Em combustão pode liberar vapores irritantes
e tóxicos.
EPI DE USO EXCLUSIVO PARA A EQUIPE DE ATENDIMENTO À EMERGÊNCIA: equipamento de
proteção respiratória com filtro contra vapores/névoas; luvas de proteção de pvc, borracha nitrílica ou
natural e óculos de proteção contra respingos. O epi do motorista está especificado na ABNT NBR
9735.

RISCOS

FOGO: Produto não inflamável. Fontes de ignição devem ser removidas preventivamente.
PONTO DE FULGOR: Não aplicável. Uréia decompõe-se quando aquecido_
SAÚDE: Dor de cabe ça, náuse a, vômito e de sorie ntação_ Vermelhidão e dor nos olhos e na pele.
Tosse e ressecamento na garganta.
MEIO AMBIENTE: Substância biodegradável no solo e água; não são identificados efeitos ou riscos
críticos; tem baixa toxicidade aos meios aquáticos_ Solúvel em água.

EM CASO DE ACIDENTE

VAZAMENTO: Afaste o veículo da rodovia e desligue o motor_ Não fumar e evitar fontes de
ignição (faísca, chama) na área. Isole o local e sinalize para trânsito. Afaste os curiosos. Tente
parar o vazamento, usando EPI (máscara contra gases, luvas e óculos) e evitando o contato
com o produto. Avise a polícia rodoviária, corpo de bombeiros, defesa civil, empresa
transportadora e ao órgão de meio ambiente. Use neblina d'água para dissipar os vapores. Se
possível conter o vazamento, transferir o maior volume para outro veículo, aterrando veículos
e equipamentos envolvidos.
FOGO: Compatível com qualquer meio de extinção de fogo como pó químico, espuma
resistente ao álcool, dióxido de carbono e névoa d'água.
POLUIÇÃO: T ente conter o líquido evitando escoamento para cursos d'água e esgotos.
Absorva o produto em terra e transfira o resíduo para uma caçamba. Remova para área
aberta e segura para que a evaporação se realize. Avise a 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 o produto. Conservar a vítima aquecida até
chegada do socorro médico_
INGESTÃO: Não provocar vômito. Se a vítima estiver consciente, fazer ingerir azeite ou outro
óleo vegetal.
INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Depressor do sistema nervoso central.
OBSERVAÇÕES: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se
descritas exclusivamente no envelope para transporte.
FABRICANTE: Rua CC, nº 799, A, Arvoredo, Contagem, MG, CEP: 32.113-215
TEL: (0xx31) 3362-8424

