
RISCOS

EM CASO DE ACIDENTE

FCV - Ind. Platinense de Extintores Ltda.
Rua Deputado José Afonso, 634
Santo Antônio da Platina, PR
CEP: 86430-000
Tel.: (43)3534-4340
Tel. Emergência: 0800 011 1767

  0800 707 1767

Produto não enquadrado na 
Resolução em vigor sobre transporte 

de produtos perigosos.

Nome apropriado para o 
embarque:

PÓ PARA EXTINÇÃO DE 
INCÊNDIO CLASSE BC

Aspecto: Sólido,  pó fino de coloração branca inodoro, parcialmente solúvel em aguá.
Produto incompatível: O pó BC reage com ácidos liberando dióxido de carbono. Reage com perigo com Fosfato Mono 
amônia ou liga de sódio-potássio. 

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Deve-se utilizar vestimenta apropriada como luvas 
e botas, de modo a impedir o contato do produto com a pele. Recomenda-se a utilização de máscara respiratória tipo filtro 
mecânico P2. O EPI do motorista deve observar o disposto na ABNT NBR 9735.

Fogo: O pó BC é agente extintor, porem deve ser protegido contra calor excessivo, umidade e incompatíveis. 

Saúde: Produto não testado para a determinação de efeitos toxicológicos, tratado como poeira irritante/alérgica,podendo 
causar irritação na pele, olhos e trato respiratório.

Meio ambiente: Evite o descarte em mananciais, rios, açudes e lagos. Parcialmente solúvel em aguá. Densidade relativa 
3entre 0,8 e 1,1g/cm . Ponto de fusão 60ºC

Vazamento: Isolar o local próximo ao vazamento. Estocar em contêineres cobertos e não reutilizar o produto.
Precauções: O indivíduo que for manipular o resíduo derramado deve estar usando os equipamentos de proteção 
individual indicados.

Fogo: Não aplicável, pois é um agente extintor de incêndio.

Poluição: Contenha o material derramado e estoque em contêineres cobertos, o material deverá ser destinados a aterros 
apropriados.

Envolvimento de pessoas: primeiros socorros a serem prestados.
Ingestão: Forma não esperada de introdução, caso ocorra lave a boca da vítima, e faça com que tome grandes 
quantidades de água ou leite. Transporte-a imediatamente para um hospital. Nada deve ser administrado via oral se a 
pessoa estiver perdendo a consciência, inconscientemente ou em convulsão. Mantenha o paciente aquecido e em 
repouso.
Inalação: Remova a vítima para o ar livre, não contaminado. Monitore a função respiratória. A respiração artificial deve ser 
introduzida por pessoa habilitada. Não permita que a vítima se movimente. Mantenha a vítima aquecida e em repouso. 
Não utilizar o método de respiração boca a boca. Transportar a vítima para um hospital imediatamente.
Contato com os olhos e pele: lavar com água corrente por 20 minutos tomando cuidado para não introduzir água 
contaminada no olho não afetado. Se a irritação persistir transportar a vítima para um hospital imediatamente.

Informações ao médico: A toxidade aguda deste produto consiste em irritação da pele, olhos e trato respiratório. 
Monitorar a função pulmonar.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope 
para transporte.

FICHA DE EMERGÊNCIA

EXTINTORES PLATINA



Estado
Órgão de

Meio Ambiente
Defesa Civil

Polícia
Rodoviária Federal

Polícia
Rodoviária Estadual

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins

(68)3224-5497 (68)3223-1616 (68)3221-1502 (68)3221-3940

(82)3221-6747 (82)3315-2829 (82)3324-3498 (82)3336-2655

(96)3221-8683 (96)3212-1230 (96)3251-2230 (96)3222-2898

(92)3642-3625 (92)3663-5929 (92)3245-1420 (92)3621-9900

0800 711 400 (71)3371-6691 (71)3254-2200 (71)3301-9440

(85)3101-5522 (85)3101-4571 (85)3295-3591 (85)3371-2444

(61) 3256-6882 (61) 3363-1350 (61) 3340-4814 (61) 3346-9777

(27) 3136-3436 (27) 3137-4441 (27)3227-5078 (27)3260-1130

(62)3265-1300 (62)3201-2000 (62)3227-5200 (62)3295-3113

(98)3235-7981 (98)3212-1500 (98)3232-5463 (98)3227-1233

(67)3822-2966 (67)3318-1102 (67)3725-3600 (67)3684-2277

(31)3298-6514 (31)3250-6089 (31)3361-5650 (31)3332-4988

(91)3181-3300 (91)3257-7200 (91)3255-2100 (91)3255-0151

(83)3218-5602 (83)3218-4679 (83)3231-2802 (83)3221-3711

(41)3213-3814 (41)3350-2733 (41)3267-4446 (41)3242-7111

(81)3227-2965(81)3465-8386(81)3425-2490(81)3225-0300

(86)3216-2039 (86)3218-2022 (86)3233-1011 (86)3223-4732

(21)2270-6098 (21)3399-4000 (21)3371-6812 (21)3625-1530

(84)3232-2102 (84)3232-1769 (84)3203-1550 (84)3221-3622

(51)3226-0540 (51)3210-4219 (51)3374-0003 (51)3339-6799

(69)3216-5588 (69)3216-5588 (69)3211-7878 (69)3221-3622

(95)3623-7613 (95)2121-7600 (95)3624-1158 (95)3224-2127

(48)3271-0916 (48)3271-0916 (48)3246-3799 (48)3240-0433

(11)3745-3303 (11)3745-3303 (11)6954-1814 (11)3327-2727

(79)3214-0013 (79)3214-0013 (79)3216-1495 (79)3241-1334

(63)3218-1166 (63)3218-1166 (63)3712-3007 (63)3862-1103

Corporação de Bombeiros: 193
Polícia Militar: 190
Defesa Civil: 199

Pró-Química/ABIQUIM: 0800 11 8270
Órgãos de Meio Ambiente ao longo do itinerário:

TELEFONES DE EMERGÊNCIA
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