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FICHA DE EMERGÊNCIA 

 

1. EMPRESA 
 
NANO4YOU PERFORMACE 
IMPORTADORA S/A 
CNPJ:26606385/0001-29 
CEP: 83322-010 
 

2. NOME APROPRIADO PARA 
O EMBARQUE 
 

 
 

3. INFORMAÇÕES DO 
PRODUTO Nº. Risco: não 
existente 

Nº. ONU: não aplicável 
Classe ou subclasse de risco: 
Não enquadrado na resolução em 
vigor sobre o transporte de 
Produtos perigosos 

Grupo de Embalagem: III 

4. TELEFONE: (41) 3667 3942 
5. ASPECTO:  Liquido translúcido. 
6. EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA: 

7. RISCOS 

7.1. FOGO: Não inflamável. 

7.2. SAÚDE: Olhos: Pode causar danos aos olhos. Pele: Pode causar irritação. Inalação: se inalado em 

grande quantidade pode causar irritação. Ingestão: se ingerido causa risco ao trato gastro-intestinal. 

7.3. MEIO AMBIENTE: Não poluente. 

8. EM CASO DE ACIDENTE 

 
VAZAMENTO: Derramamento: Diluir com muita água; não deixe que penetre na canalização / águas superficiais ou 
subterrâneas; 
Medidas para limpeza: Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, aglutinantes ácidos, absorventes 
universais, serragem). 
Recomendação: Pequenas quantidades podem ser descartadas no lixo doméstico.  
Embalagens contaminadas 
Recomendação:A eliminação deve ser feita de acordo com os regulamentos oficiais.  
Agentes de limpeza recomendado: Água, eventualmente com produtos de limpeza. 
 
8.1. FOGO: Produto não inflamável. Não são necessárias medidas especiais.  

 
8.2. POLUIÇÃO: Não são libertadas substâncias perigosas. 

 
8.3. ENVOLVIMENTO DEPESSOAS :O produto não contém quantidades relevantes de substâncias cujo valor limite 
que devem ser monitorados no local de trabalho; 

As medidas de proteção e higiene:  As medidas usuais de precaução devem ser respeitadas manuseamento de 
produtos químicos; 
Proteção respiratória: Não necessário; 
Proteção das mãos: O material das luvas tem de ser impermeável e resistente ao produto / à substância / preparação;  
Proteção dos olhos: óculos de proteção;  
Proteção da pele: Vestuário de proteção no trabalho.  
 
  8.4. INFORMAÇÕES AOMÉDICO:  

Após inalação: Ar fresco, consultar um médico em caso de reclamações; levar a pessoa para o ar fresco e manter a 

calma; 
Após contato com a pele:  Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar bem (Em geral o produto não irrita a 

pele); 
Após contato com os olhos: Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente.  Se os sintomas persistirem, 

consultar um médico. 
Após a ingestão: Não provocar vômito, consultar o médico imediatamente.  
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