
 

 

Número de risco: NE 

Número da ONU: Não Aplicável 

Classe ou subclasse de risco: 8 

Descrição da classe ou subclasse 
de risco: CORROSIVO 
Grupo de embalagem:III 

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergências: 
Máscara para gás, óculos de segurança, luvas de borracha e roupas com manga longa. 
‘O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735’ 

RISCO 
Fogo: Baixo risco de combustão, porém em caso de combustão, provoca a formação de ácido 

óxido dissódico e óxidos fosforosos. NÃO RESPIRAR A FUMAÇA. 
Saúde: Atóxico, em contato prolongado com os olhos pode causar irritação. No contato com a pele, 

não causa irritação e nem é absorvido por ela. Se ingerido pode provocar náuseas, diarreia 
ou vômito. 

Meio Ambiente: Em altas concentrações pode afetar temporariamente o meio ambiente, principalmente os 
cursos d’agua, com possível eutrofilização. 

EM CASO DE ACIDENTE 

Aspecto:  Líquido viscoso límpido, incolor e sem partículas 
Classe 8 INCOMPATÍVEL COM SUBCLASSE 2.3 (LC50<1000mg/L, 4.1 (ONU: 3221, 3222, 
3231, 3232), 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 (3101, 3102, 3111, 3112), 6.1 (GRUPO EMBALAGEM I) 

Vazamento: - Isolar a área próxima ao veículo; Afastar os curiosos; 
 - Estancar o vazamento, tomando cuidado quanto à proteção individual; 
 - Conter o vazamento com terra ou areia. Evite que os resíduos penetrem em bueiros, 

esgotos ou cursos d’água.  
 - Diluir o vazamento com grande quantidade de água; 
 - Em caso de grande vazamento, avisar imediatamente a polícia, as autoridades locais e a 

EMPRESA. 
Fogo:   - Em caso de incêndio, usar somente água; 
Poluição: - Diluir com bastante água. Após diluído, não possui efeito poluente, mas pode causar 

eutrofilização dos rios e lagos;Avisar os órgãos de proteção ambiental e de abastecimento 
público local. 

Envolvimento  
de pessoas: - Contato com a pele: Remover roupas e calçados contaminados, de preferência sob uma 

ducha e lavar as partes atingidas com água corrente em abundância por 15 minutos e 
procurar auxílio médico. 

 - Contato com os olhos: Lavar com água corrente em abundância por pelo menos 15 
minutos; 

 - Ingestão: Procurar auxílio médico imediatamente. 
Informações 
ao médico: Em caso de ingestão, pode ser recomendável a introdução de tubo gástrico para aliviar a 

distensão, pois como é um sequestrante de cálcio, poderá ocorrer alteração no 
metabolismo, ocorrendo hicalcemia tetânica (contrações musculares, dores, etc..., causado 
pela deficiência de sais); 

Observações:  ‘As instruções ao motorista, em caso de emergência encontram-se descritas, 
exclusivamente no envelope para transporte’. 
O produto NÃO dispõe de estudos científicos ou indicações específicas que indique sua 
aplicação em Hemodiálise. 
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FICHA DE EMERGÊNCIA 
Nome apropriado para embarque 

LÍQUIDO CORROSIVO, NE 

Nome comercial 
ORTOPOLIFOSFATO LÍQUIDO 

 


