
FERSOL INDÚSTRIA E COMERCIO 

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

Tel.: (11)4246-6200

Fone Emergência: 0800 55 55 28
CIPERMETRINA FERSOL 40 PM

Nome Comercial:

Pesticidas solidos, tóxicos, N.E. (Cipermetrina)

Nome apropriado para embarque: N º Risco: 60

2588N º ONU: 

Classe/SubClasse: 6.1

Descrição de Risco: 

Substâncias Tóxicas

FICHA DE EMERGÊNCIA

ASPECTO:sólido em pó, branco ou bege, odor caracteristico

EPI: avental de PVC ou borracha, luvas e botas de PVC ou borracha, viseira ou oculos de segurança, mascara 
com filtro aprovado para pesticida

RISCOS

Fogo: produto combustível, pode queimar emitindo fumaça toxica

Saúde: baixa toxicidade se ingerido ou ao contato com a pele, mas pode provocar efeitos importantes se a dose
absorvida for muito alta.  Levemente irritante para os olhos e pele. Pode provocar alergia na pele.

Meio Ambiente: altamente toxico para peixes e invertebrados aquáticos e abelhas. Praticamente não toxico para
aves. Moderadamente persistente no solo. Hidroliza e fotodegrada rapidamente. Biodegradável. Praticamente imóvel
no solo.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento ou Derramamento: Use os EPIs recomendados .Evite a geração de pó aerodisperso. Faça um dique de
areia, terra ou serragem para impedir que o produto atinja rios, lagos, fontes de água, poços, bueiros ou drenos de
água pluvial, estações de captação de água,etc. Recolha tudo em recipientes adequados.  Lacre e identifique as
embalagens.  Armazene em local seguro e protegido enquanto aguarda autorização legal para a destinação final. Se
o derramamento ocorreu em local não pavimentado recolha também a terra sob o derramamento até uma
profundidade onde não haja mais sinais do material derramado.

Fogo: Meios de extinção:   Espuma     CO2     Pó químico      Neblina de água (conter escorrimento)
            Não inale a fumaça - Use EPI completo e máscara autônoma
            Afaste as pessoas para local distante e fora da direção do vento

Poluição: se a invasão de rio ou outro manancial for inevitável,IMEDIATAMENTE avise as autoridades para que seja
imediatamente interrompido o consumo humano ou animal e AVISE o Sistema de Resposta às Emergências Externas
da Fersol - Telefone 0800 55 55 28.

Envolvimento de pessoas:
Inalação: remova a pessoa para local com ar puro; se houver dificuldade respiratória, administre oxigênio. Se

houver parada respiratória, IMEDIATAMENTE inicie respiração artificial e busque imediato cuidado medico
Ingestão: se a pessoa estiver consciente, faça-a beber bastante água e provoque vômitos.

IMEDIATAMENTE busque cuidado medico.
Contato com os olhos: lave com água corrente durante minimo de 15 minutos, segurando as pálpebras bem

abertas e movimentado os olhos para que a água atinja todos os pontos do globo ocular. Busque cuidado medico.
Contato com a pele: tire as roupas contaminadas e lave bem a pele com água e sabão.  Busque cuidado

medico.

INFORMAÇÕES PARA MÉDICOS: piretróide, pouco tóxico; vias de absorção são pele e digestivo.  Ação sobre o
SNC, sensação local de prurido, formigamento ou parestesia que cede entre 12 e 24 horas. Se ingerido ou absorvido
através da pele em doses muito altas pode causar convulsões - tratar com Diazepam EV. tratamento de suporte de
funções vitais, hidratação, afastar contato (lavagem de pele, cabelos, genitais,etc)

Observações: Motorista - siga as instruções escritas no envelope.


