
RISCOS
Fogo:                    O produto não é inflamável e não queima porém, pode se decompor quando aquecido liberando 
                               vapores corrosivos e /ou tóxicos.

Saúde:                   Pouco tóxico se ingerido, inalado ou absorvido pela pele. A exposição ao produto pode causar 
                                manifestações alérgicas cutâneas e respiratórias. Dosagem letal média: Dl50 maior que 
                                2000 mg/kg de peso vivo quando aplicado por via oral. Dl50 maior que 4000 mg/kg de peso vivo 
                                quando aplicado por via cutânea.

Meio Ambiente:    O contato com o ambiente pode contaminar a água contribuindo para os risco acima citados. 
                                Evitar contato do produto com cursos de água. 

EM CASO DE ACIDENTE

Eliminar toda fonte de fogo ou calor. Afastar os curiosos e sinalizar o perigo para o trânsito. 
Estancar o vazamento se possível, evitando o contato com a pele e roupas. Recolher os 
resíduos em recipientes próprios. Pequenos derramamentos: isolar inicialmente 30m em 
todas as direções. A seguir proteger as pessoas no sentido do vento a 100m durante o dia e 
200m à noite. Para grandes vazamentos: isolar inicialmente 90m em todas as direções. A 
seguir proteger as pessoas no sentido do vento a 700m durante o dia e 2,2 km à noite.

Meios de extinção: pó químico, espuma ou CO . Resfriar as embalagens expostas. 2 

A queima pode liberar vapores irritantes.

Evite a contaminação dos cursos de água e mananciais, vedando a entrada de galerias de águas 
pluviais (boca de lobo), ou construindo  dique com terra, areia ou outro material absorvente. 
Avise a Defesa Civil: 199

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome apropriado para embarque

ALFACIPERMETRINA

Fogo:

Poluição:

EXPEDIDOR: (Inseticida à base de Piretróide, 
Sólido, Tóxico)

 Aspecto: Pó fino de cor branca.

Vazamento:

Envolvimento 
de Pessoas:

Informações 
ao médico:

Observações:

Grupo químico: Piretróides
Nome comum: ALFACIPERMETRINA
Ação tóxica: Distúrbios sensoriais cutâneos, hipersensibilidade, neurite periférica.
Antídoto / Tratamento: anti-histamínico e tratamento sintomático.
 
“As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente
no envelope para transporte”. 
 

Fone de Emergência: 
CEATOX: 0800 722 6001

Rodovia BR 232 Km 104 Lote 14  Quadra A - N.º 350 
Distrito Industrial CEP 55.660-000  -  Bezerros - PE 
e-mail:  chemone@chemone.com.br 
Fone: (81) 3117.1010
Fax: (81) 3117.1014 

RESIDUOL  PS

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência:
Máscara de segurança, óculos e proteção, luvas, avental de PVC e respirador para pó.
“O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735”. 

Número de risco: 60
Número da ONU: 3349
Classe ou subclasse
de risco: 6.1
Descrição da classe e subclasse
de risco: Substância Tóxica
Grupo de embalagem: III

 Classe 6.1: Incompatível com os produtos da classe / subclasse: 4.1 com os seguintes números da ONU: 3221, 3222, 
 3231 e 3232. Com os produtos da classe / subclasse: 5.2 com os números de  ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112. E com
 os produtos da classe / subclasse: 6.1 do grupo de embalagem l.
 

Em caso de contato com o produto, lavar imediatamente a pele ou olhos com água corrente, 
durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão, provoque o vômito. Remover e isolar 
imediatamente roupas e calçados contaminados.
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