FICHA DE EMERGÊNCIA
NOME DO PRODUTO
VECTORCONTROL IND. COM.
PROD. AGROPEC. LTDA.
Rua Antônio Pinhata, 70, Bairro JD
Pinhata. CEP: 13280-000 – Vinhedo- SP

HELYMAX WP
(Bacillus thuringiensis)

PRODUTO NÃO ENQUADRADO
NA RESOLUÇÃO EM VIGOR
SOBRE TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS

TELEFONE DE EMERGÊNCIA: (19) 3826- 2475
1. ASPECTO: Sólido na forma de pó de cor marrom claro e odor característico.
2. EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência:
Utilizar respirador para pó, capacete, óculos de proteção, luvas e avental de PVC ou outro material impermeável, macacão
de mangas compridas e botas de borracha.
3. RISCOS
3.1. FOGO: Não é inﬂamável. Não são conhecidos produtos de decomposição produto, frente a situação de combustão ou
mesmo a temperatura ambiente.
3.2. SAÚDE: O produto não é tóxico pela ingestão e contato com a pele. O contato direto pode causar moderada irritação
ocular e dérmica. A inalação pode resultar em irritações do trato respiratório.
3.3. MEIO AMBIENTE: A utilização inadequada do produto pode ser perigosa ao meio ambiente. Não são esperados
efeitos ecotoxicológicos oriundos da utilização normal do produto. Miscível com água.
4. EM CASO DE ACIDENTE
4.1. VAZAMENTO: Sinalizar e isolar o local. Evitar contato com a pele, olhos e roupas. Em caso de derrame, estanque o
escoamento, não permitindo que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d’água. Siga as instruções abaixo: Piso
pavimentado: absorva o produto com serragem ou areia, recolha o material com auxílio de uma pá e coloque em recipiente
lacrado e devidamente identiﬁcado. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Contate a empresa registrante para
que faça o recolhimento. Lave o local contaminado com grande quantidade de água. Solo: retire as camadas de terra
contaminadas, recolha esse material e coloque em recipiente lacrado e devidamente identiﬁcado. Contate a empresa
registrante conforme indicado acima. Corpos d’ água: interrompa imediatamente a captação para o consumo humano e
animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem
adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e a quantidade do produto
envolvido.
4.2. FOGO: Extinguir o foco com jatos de água em forma de neblina, qualquer tipo de extintor, terra ou areia.
4.3. POLUIÇÃO: Evitar a contaminação dos cursos d’ água e mananciais, vedando a entrada de galerias de águas pluviais
(boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água construindo diques com terra ou areia.
Avise a Defesa Civil.
4.4. ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: Levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas.
Lave as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar
mais, praticar respiração artiﬁcial ou oxigenação. Em caso de contato com os olhos, lave -os com água em abundância.
Em caso de ingestão, o vômito não deverá ser provocado. Encaminhe ao serviço médico mais próximo levando esta
ﬁcha.
4.5. INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Não há antídoto especíﬁco. O tratamento sintomático deverá compreender
sobretudo medidas de suporte como correções de distúrbios além da assistência respiratória.
4.6. OBSERVAÇÕES:
As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se exclusivamente no envelope para transporte.
Fabricante: VECTORCONTROL IND. COM. PROD. AGROPEC. LTDA. Rua Antônio Pinhata, 70, Bairro JD Pinhata.
CEP: 13280-000 – Vinhedo- SP.

