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FICHA DE EMERGÊNCIA 

 

EMPRESA 
EROMA LTDA 
Rua Egom Muller, N°43 - Ressacada 
CEP 88.307-322 - Itajaí - SC- Brasil. 
CNPJ 01.870.940/0001-02 
FONES (47) 3249-2500 

AEROSSOL INFLAMÁVEL 

 
ANTIKOR 

Número Risco: Não aplicável 

Número ONU: 1950 

Classe ou subclasse de risco: 2 

Descrição da Classe ou 

Subclasse: Aerossol inflamável. 

Grupo de Embalagem: Não 

aplicável 

 

 

ASPECTO: Líquido aerossol, esbranquiçado com odor característico de hidrocarbonetos. 
Incompatibilidade: Agentes oxidantes. 
 

EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE EMERGÊNCIA: Roupas de proteção, luvas impermeáveis, 
óculos de segurança com proteção lateral, máscara de proteção respiratória quando necessário. O EPI do 
motorista está especificado na ABNT NBR 9735. 

RISCOS 
FOGO: Produto altamente inflamável. Em caso de incêndio pode ocorres explosões e liberação de óxidos 
de Carbono (COx). 
 

SAÚDE: Produto pode causar irritação na pele, irritação respiratória, sonolência e tonturas (quando em 
altas concentrações no ar). 
 

MEIO AMBIENTE: Solubilidade: Insolúvel. Tóxico para vida aquática com efeitos à longo prazo. Evite a 
contaminação de cursos de água, esgotos e subsolo com o produto. 

EM CASO DE ACIDENTE 
VAZAMENTO: Utilize EPI. Providencie ventilação adequada. Evite o contato com a pele, olhos e roupas. 
Remova pessoas para a segurança. Não permita que os resíduos do produto derramado atinjam o solo e 
cursos d’água, vedando a entrada de galerias de águas pluviais. Para contenção utilizar material 
absorvente de líquido, como: areia, terra, terra diatomácea, agentes ligantes ácidos ou universais, 
também pode ser utilizado pano e lã. Recolha o material do piso ou da terra contaminada mecanicamente 
(com auxílio de uma pá) e coloque em recipiente identificado e lacrado. O produto derramado nunca 
deverá ser utilizado, consulte o fabricante para a sua devolução e destinação final. 
 

FOGO: Este produto é altamente inflamável. Utilizar jato de água, dióxido de carbono (CO2), espuma 
resistente ao álcool ou pó químico. Em caso de incêndio podem ser liberados óxidos de Carbono (COx). 
Use um aparelho respiratório autônomo e roupas de proteção química. Recolha a água de combate a 
incêndio contaminada separadamente. Não permita a entrada de esgotos ou águas superficiais. 
 

POLUIÇÃO: As águas de diluição, residuais ou de controle do fogo, podem causar poluição. Caso ocorra 
escoamento do produto para corpos d’água, interrompa imediatamente a captação de água para o 
consumo humano ou animal. Contate o órgão de proteção ambiental mais próximo. 
 

ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: Pele: Remova roupas e sapatos contaminados, lave as áreas atingidas 
com sabão e água corrente em abundância. Inalação: Remova a vítima para local arejado. Olhos: Retire 
as lentes de contato, se presentes, lave os olhos com água corrente em abundância por 15 minutos 
elevando as pálpebras ocasionalmente. Ingestão: Não provoque vômito. Lave a boca com água corrente 
em abundância. Em caso de vômito espontâneo, mantenha a cabeça abaixo do nível dos quadris ou em 
posição lateral, se o indivíduo estiver deitado, para evitar aspiração do conteúdo gástrico. Procure um 
serviço de saúde levando a embalagem ou o rótulo do produto. 
 

INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Tratamento sintomático e de suporte, de acordo com o quadro clínico. 
Não há antídoto específico.  
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OBSERVAÇÕES: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas 
exclusivamente no Envelope para o Transporte.  

 

VERSO FICHA DE EMERGÊNCIA 

 
 


