
 
 

Número de risco:80 
Número da ONU:1760 
Classe ou subclasse de risco:8 
Descrição da classe ou subclasse 
de risco:CORROSIVO 
Grupo de embalagem: III 

ASPECTO:  Líquido viscoso com coloração variando do amarelo claro ao âmbar escuro. 
Incompatível com a classe 2.3 que apresentam toxidade por inalação (LC < 1000ppm). 
Totalmente incompatível com produtos das classes 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2 e 6.1. 

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergências: 
Luvas e botas de PVC, avental de PVC ou roupas anti-ácidas, óculos de segurança 
com proteção lateral, máscaras respiratória e capacete de segurança. 
‘O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735’ 

RISCO 
Fogo:   Não é inflamável, nem explosivo. 
Saúde: Pode causar queimaduras de pele, olhos e mucosas. Evitar entrar em contato com a 

pele. 
Meio Ambiente: Deve-se evitar contato com cursos de água, bem como solo. 

EM CASO DE ACIDENTE 
Vazamento: Em caso de vazamento proceder da seguinte forma: 
 - Isolar e sinalizar a área; 
 - Afastar curiosos; 
 - Não tocar no material derramado; estancar o vazamento, se possível; 
 - Diluir o produto vazado com bastante água; 
 - Não use recipiente metálico para armazenar ou transportar o produto; 
 - Avise imediatamente a Polícia Rodoviária, os Bombeiros, a Defesa Civil e a EMPRESA. 

Fogo:   Não é inflamável, nem combustível, nem explosivo. 

Poluição: - Evitar entrada do produto em rios, canais, poços e esgotos; 
 - Produto de caráter ácido. 
 - Faça sua contenção, neutralize se possível com cal, recolha e armazena adequadamente 

o produto derramado para reutilização ou correta disposição final. 
Envolvimento  
de pessoas: - Em caso de contato: remover imediatamente as roupas e sapatos contaminados. Lavar a 

pele e os olhos com água corrente, durante pelo menos 15 minutos. É de extrema 
importância a rápida remoção do material do corpo; 

 - Em caso de inalação: remover a vítima para local com ar fresco; 
 - Em caso de ingestão: beba leite ou água. NÃO PROVOCAR VÔMITO. Levar 

imediatamente ao médico; 
 - Procurar atendimento médico de urgência em todos os casos. 
Informações 
ao médico: - Não existe antídoto específico. (Mostrar ficha de emergência ao médico) 

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