
 

POLITROX REV 
IND. COM. PROD. 

QUÍMICOS LTDA ME 
 

TEL: (47) 33235029 

 
FICHA DE EMERGENCIA 

TRANSPORTE 
 

NOME APROPRIADO 
PARA EMBARQUE: 

 
POLITROX REV 

 
 
Número de risco: -  
Número da ONU: - 
Classe ou Subclasse de 
risco: - 
Descrição da classe ou  
Subclasse de risco: Produto 
não classificado como 
perigoso. 

 

Aspecto: Líquido levemente leitoso, odor característico suave. 
 
 

EPI: Recomenda-se o uso de luvas de PVC ou látex, óculos de segurança ou protetor 
facial. 
 
 

RISCOS 
 

Fogo: Líquido não inflamável 
 

Saúde: Não há perigos ou riscos de problemas com a inalação e contato com a pele  deste 
produto, porém algumas pessoas podem apresentar sensibilidade. 
 

Meio Ambiente: Solúvel em água. Isento de toxidez. Águas contaminadas podem poluir 
cursos d’água.  
 

 

EM CASO DE ACIDENTES 
 

 

Vazamento: -    Circundar as poças com diques de terra, vermículita ou outros materiais 
                          inertes, usando Equipamento de Proteção Individual; 

-    Evitar que atinja cursos de água. 
 

Fogo: -    Água em spray, espuma, polivalente, pó químico e Dióxido de Carbono (CO2);  
- Em caso de incêndio nas proximidades, utilizar os agentes de extinção de 

incêndio 
- adequados ao material em combustão. 

 

Poluição: - Recolher camadas de terra ou areia contaminadas em recipientes 
                   impermeáveis e identifica-los; 
                 - Estocar em local aprovado pelo órgão ambiental ate disposição final. 
 

Envolvimento 
de Pessoas: -    Remover a vítima da zona de perigo e retirar roupas contaminadas. 

- Pele: Lavar a área atingida com água morna e sabão neutro. 
- Olhos: Lavá-los com água corrente por no mínimo 15 minutos. 
- Inalação: Se a respiração for dificultada ou parar, dar oxigênio ou fazer 

respiração artificial. 
- Ingestão: Se a vítima estiver consciente, ministrar água, induzir ao vomito 

e procurar um médico. Se inconsciente procurar socorro imediato. 
 

Informações ao Médico: - Não existe antídoto específico. Tratamento sintomático. 
 

Nome do Fabricante ou importador: POLITROX-REV IND. COM. PROD QUIM LTDA ME  
 
 

 



ESTADO COORDENADORIAS ESTADUAIS DE 
DEFESA CIVIL 

ÓRGÃOS AMBIENTAIS 

BAHIA  (0XX71)371-6691/371-9874 CRA – (0XX71)450-8081 
RIO DE JANEIRO (0XX21)273-6197/399-4301/293-1515 FEEMA – (0XX21)585-3366 
RIO GRANDE DO SUL (0XX51)210-4255/210-4258/210-4262 FEPAM – (0XX51)225-1588 
SÃO PAULO (0XX11)3745-3380/3745-3385/3745-3333 CETESB:  

CAPITAL – (0XX11)3030-6000 
 
 

ESTADO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

BAHIA DETRAN (SA):  (0XX71) 371-0486 
RIO DE JANEIRO DETRAN (RJ):   (0XX21) 460-4042 
RIO GRANDE DO SUL DETRAN (PA):  (0XX51) 211-2723 
SÃO PAULO DETRAN (SP):   1514 
PARANÁ  DETRAN (PR):   (0XX41) 361-1212 
SANTA CATARINA DETRAN (SC):   (0XX48) 381-2147 

 


