
FERSOL INDÚSTRIA E COMERCIO 

Rod. Castelo Branco, Km 68,5 - 
Mairinque-SP

Tel.: (11)4246-6200

Fone Emergência: 0800 55 55 28
ALFACIPERMETRINA FERSOL 50 SC

Nome Comercial:

Pesticidas liquidos,toxicos,N.E. (alfacipermetrina)

Nome apropriado para embarque: N º Risco: 60

2902N º ONU: 

Classe/SubClasse: 6.1

Descrição de Risco: 

Substâncias Tóxicas

FICHA DE EMERGÊNCIA

ASPECTO:Liquido limpido, amarelado, viscoso, odor pouco pronunciado,característico

EPI: Máscara com filtro para pesticidas, viseira facial, luvas e botas de PVC, avental de PVC ou macacão de 
tecido-hidro repelente

RISCOS

Meio Ambiente: praticamente não toxico para aves e mamíferos ; tóxico para peixes, organismos aquáticos e abelhas; pouco persistente no solo,

Fogo: não inflamável mas pode queimar, emitindo fumaça  e gases tóxicos.

Saúde: se ingerido em doses altas causa efeitos sobre o Sistema Nervoso; se em contato prolongado com a pele causa efeitos sobre os nervos
periféricos; pouco irritante ao contato com a pele e os olhos.

praticamente imóvel. Biodegradável.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento ou Derramamento: Use os EPIs recomendados: faça um dique e absorva o material com areia, terra ou serragem, para impedir que alcance
rios , lagoas, poços e fontes de água, bueiros e canaletas de águas pluviais, estações de captação de águas municipais, etc. Recolha em recipientes
adequados. Identifique e lacre os recipientes. Armazene em local seguro e protegido, enquanto aguarda licença para destinação final. Se derramamento
ocorreu em área não pavimentada, raspe também o solo sob a área até uma profundidade onde não haja mais sinais da substância derramada e recolha
nos mesmos recipientes.

Fogo: Use EPIs recomendados e respirador autônomo. Afaste as pessoas para local distante e fora da direção do vento. Resfrie com água as
embalagens expostas ao incêndio.
Meios de extinção : Espuma    CO2    Pó químico     Neblina de água (conter o escorrimento)

Poluição: se for inevitável a invasão de mananciais,IMEDIATAMENTE avise as autoridades, para que seja interrompido qualquer consumo humano ou
animal. Avise a Fersol - telefone 0800 55 55 28

Envolvimento de pessoas:
Inalação: remova a pessoa para local com ar puro; administre oxigênio se houver dificuldade respiratória. Busque cuidado médico
Ingestão: se a pessoa estiver consciente, faça-a beber bastante água. Pode haver necessidade de um cuidadoso esvaziamento gástrico.

Busque imediato cuidado médico.
Contato com os olhos: lave os olhos com água corrente durante minimo de 15 minutos, segurando as pálpebras bem abertas e mexendo os

olhos, para que a água possa atingir todos os pontos do globo ocular. Busque cuidado médico se a irritação persistir.
Contato com a pele: remova as roupas contaminadas e lave bem a pele com água e sabão; busque cuidado médico.

INFORMAÇÕES PARA MÉDICOS:  baixa a moderada toxicidade se absorvido em doses altas por ingestão: pode causar náuseas, vômitos, dores
abdominais, diarréia e evoluir até incoordenação motora e convulsões. Ao contato prolongado com a pele, pode causar sensação de formigamento,
ardência, prurido ou até dormência - sintomas desaparecem espontaneamente em 12-24 horas. Tratamento: sintomático, suporte para funções vitais,
afastamento do contato. Diazepam EV para controle das convulsões.

Observações: Motorista - siga as instruções escritas no envelope.


