
 
 

 

 

FICHA DE EMERGÊNCIA 
Nome Apropriado para embarque 

PESTICIDA À BASE DE PIRETRÓIDE, LÍQUIDO 
TÓXICO, INFLAMÁVEL (BIFENTRINA) 

EXPURGRAN 
25 CE 

Número de Risco 63 
Número da ONU 3351 
Classe ou Subclasse de 
Risco: 6.1 
Descrição da Classe ou 
Subclasse de risco 
SUBSTÂNCIA TÓXICA 
Grupo de Embalagem: III

 

 

Aspecto: Líquido tóxico inflamável, de odor característico.  

Risco Principal: Substâncias tóxicas (venenosas). Risco subsidiário: Líquido inflamável. 

Classe 6.1: Incompatível com os produtos da classe/subclasse: 4.1 com os seguintes números de 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 I. 

 
EPI DE USO EXCLUSIVO PARA A EQUIPE DE EMERGÊNCIA: Capacete, Luva nitrílica ou PVC e óculos de 

proteção para produtos químicos. “O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735”. 
 

RISCOS 
FOGO:    Produto inflamável. Ponto de fulgor: 45º. 

 
SAÚDE:  Prejudicial se ingerido, inalado e absorvido pela pele, podendo causar intoxicação, através de estimulação do 

Sistema Nervoso Central e irritação cutânea e de mucosas. 
 

MEIO AMBIENTE: O ingrediente ativo é considerado altamente tóxico para peixes e abelhas e de baixa toxidade 
                            para aves. O solvente é considerado poluente hídrico e seus vapores são prejudiciais ao meio  
                            ambiente. Solúvel em água. 

 

EM CASO DE ACIDENTE 
 

 
VAZAMENTO:         Isolar e sinalizar a área. 

                              Afastar curiosos. 
                              Usar equipamento de proteção individual: luvas impermeáveis e máscaras para vapores 

orgânicos. Conter e, com uma pá, colocar o produto, após prévia desativação com cal virgem, 

dentro de um recipiente limpo e seco: tampar, remover os recipientes da área de 

derramamento. Evitar o escoamento do produto para bueiros, rios, canais e represas.  
 

 
FOGO:                   Meios de extinção: pó químico, espuma, CO2, neblina d’água ou espuma para hidrocarboneto. 
                               Evitar o uso de água para não haver escoamento para o ambiente. 

 
POLUIÇÃO:          Não contaminar coleções de água (rios, represas etc.) Recolher o material de absorção e a terra 
                               Contaminada em recipientes impermeáveis e identifica-los. 
                               Contatar: Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Órgão de Proteção Ambiental. 

 
ENVOLVIMENTO   Remover a vítima para local arejado. Se necessário providenciar respiração artificial evitando-se 
DE PESSOAS         o método boca a boca. Remover vestes e sapatos contaminados. Lavar as partes contaminadas 

com água corrente, durante pelo menos 15 minutos. 
Encaminhar ao serviço médico mais próximo levando esta ficha. 

 
INFORM AÇÕES    Grupo químico: PIRETÓIDES 
AO MÉDICO           Nome comum: BIFENTRINA 
                                      Tratamento Sintomático, não utilizar morfina, aminofilina, e tranquilizantes. Em caso de ingestão de 
                                Grandes quantidades realizar procedimento de esvaziamento g 

 
OBSERVAÇÕES:  As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontra-se descritas exclusivamente no 

Envelope para o Transporte. 

 
Rua Domiciano Leite de Assis, 323 
Distrito Industrial Adib Rassi - 
Jardinópolis-SP CEP 14680-000 
Fone/Fax: (16) 3663-2221 
www.interfina.com.br  
CEATOX: 0800-148110 
 
 
 
 
 
 


