
 

 

Rod SC 114 – Km 203 - Palmeira – SC 

Fone: (49) 3238-4000 / Fax: (49) 3238-4006 

E-mail: avanex@avanex.com.br 

RISCO 
Fogo: Não constitui risco de fogo. Podem ser formados fumos irritantes de ácido fluorídrico no 

fogo. 

Saúde: Provoca irritação nos olhos e no aparelho respiratório. 

Meio Ambiente: Contamina rios, riachos, vegetação e animais. 

EM CASO DE ACIDENTE 
 
Vazamento: - Tente conter o vazamento se possível; 

 - Absorva o ácido derramado com terra ou areia; 

 - Lave a estrada com terra ou areia; 

 - Comunique-se com a Polícia. 

Fogo:   Não constitui risco de fogo. 

Poluição: Lave o local com muita água. Em caso de contaminação de rios, riachos, esgotos e 

vegetação.Avise a polícia ambiental e órgão responsável pelo abastecimento público de 

água. 

Envolvimento  
de pessoas: -Remova a vítima para local não contaminado e arejado. Administre oxigênio, sob máscara 

ou cateter nasal, se disponível. Em caso de parada cárdio respiratória aplique manobras de 

ressuscitação. 

 - Ingestão: Não provocar vômito e não tentar neutralizar com bicarbonato de sódio. 

Acidentados conscientes podem receber água para beber; 

 - Olhos: Lavar imediatamente com água corrente no mínimo por 15 minutos, levantando as 

pálpebras para garantir a máxima remoção do produto; 

 - Pele: retirar rapidamente as roupas e calçados contaminados e lavar as partes afetadas 

com água corrente no mínimo por 15 minutos. 

 - Encaminhar ao médico. 

Informações 
ao médico: - Lavagens gástricas devem ser realizadas por pessoal experiente. 

Observações:  ‘As instruções ao motorista, em caso de emergência encontram-se descritas, 

exclusivamente no envelope para transporte’. 

 

Número de risco:80 

Número da ONU:1778 

Classe ou subclasse de risco:8 

Descrição da classe ou subclasse 

de risco:CORROSIVO 

Grupo de embalagem: II 

 

ASPECTO:  Líquido incolor (Leve Tom amarelado) 

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergências: 
Capacete e óculos de segurança; Calças, blusão, luvas e botas de PVC; Respirador 

com filtro contra gases ácidos ou multiuso. 

‘O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735’ 

FICHA DE EMERGÊNCIA 
Nome apropriado para embarque 

ÁCIDO FLUOSSILÍCICO 
(H2SiF6) 

 


