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ASPECTO: Inseticida pó de coloração branca, incompatível apenas com os produtos da subclasse 4.1 com o número de 
ONU 3221, 3222, 3231 e 3232; subclasse 5.2 com número de ONU 3101, 3102, 3111 e 3112 e subclasse 6.1 do grupo 
de embalagem I. 
 

 

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Em caso de Vazamento: luvas, botas e avental de 
PVC, óculos de segurança para produtos químicos e peça semifacial filtrante (filtro de carvão ativado). Em caso de 
Incêndio: Traje de combate a incêndio completo (jaqueta e calça) fabricado em tecido resistente a chamas conforme 
normas de reconhecimento internacional, com capacete, bala clava, luvas e botas de combate a incêndio e 
equipamentos de respiração autônoma.O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735, item 4.1 conjuntos de 
equipamentos de proteção individual (EPI). 
 

 

RISCOS 
 

Fogo: Não inflamável, o produto não queima, mas pode se decompor quando aquecido, liberando vapores tóxicos. 
Saúde: O produto pode causar intoxicação se houver excessivo contato com a pele, olhos, boca e se for inalado ou 
ingerido. DL 50 oral > 2000 mg/kg. 

Meio Ambiente: Dispersivel em água. Muito tóxico para organismos aquáticos, pode causar efeitos adversos a longo 
prazo no ambiente aquático. Produto mais pesado que a água. Impedir a penetração em redes de esgoto, poços e 
cursos d’água. 
 

 

EM CASO DE ACIDENTE 
 

Vazamento: Isolar a área. Sinalizar o local. Afastar curiosos. Recolher o produto vazado e os recipientes danificados em 
embalagens adequadas. Retirar o material e levar para deposição ou queima em local apropriado. Evitar contato com 

pele e olhos. Avisar imediatamente a Polícia Rodoviária ou Autoridade local, a empresa Biocarb e a Transportadora.. 
Fogo: Caso esteja exposto ao fogo, extinção por pó químico seco, gás carbônico, espuma mecânica, e no caso de 
resfriar o recipiente usar água em forma de neblina. Não é recomendado o uso de água no produto para não espalhar o 
produto para outros locais. 
Poluição: Avisar as autoridades competentes e pessoas residentes na área, evitar que o produto atinja córregos, 
mananciais de água e esgotos. Havendo contaminação de fontes, lagos ou rios, para que não haja consumo dessa água 
até a descontaminação. Em caso de desprendimento de fumaça ou vapores, isole a área e retire as pessoas do local. 
Providenciar a adequada remoção do produto. 
Envolvimento de Pessoas: Remover a vítima para um local fresco e arejado. Retirar as roupas contaminadas. Em caso 
de contato com os olhos, lavar as partes atingidas com água em abundância, no mínimo por 15 minutos. Em caso de 
ingestão não provocar vômito, sendo que o mesmo poderá ocorrer espontaneamente. Deite a vítima de lado para não 
aspirar resíduos e encaminhe ao médico juntamente com esta ficha. Se o acidentado está inconsciente e não estiver 
respirando, praticar respiração artificial ou oxigenação. Chamar um médico. 
Informações ao Médico: Aspecto toxicológico: Ingestão em doses altas podem acarretar lesões em órgãos onde o 
produto é metabolizado (fígado) e em órgãos de excreção (rins). Eventualmente depressão do S.N.C.. Não induza o 
vômito. SE INCONSCIENTE: Não dar nada pela boca. Fornecer respiração artificial se o paciente não estiver 
respirando. SE CONSCIENTE: Dar água para beber, cerca de 500 ml. Manter o paciente aquecido. Não há antídoto 
específico. Tratamento Sintomático. 

OBSERVAÇÕES: “Biocarb Industria Química Ltda - Rua Luiz Valenza 100 - CIC, Curitiba-Pr- Emergência 
Fone:(41)3074-8080 (Fabricante)” Centro de Informações Toxicológicas: 0800-410148 – Centro Nacional de 
Informações Toxicológicas: 0800-7226001.  
 
“As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para 
transporte”.  

Expedidor: 
Biocarb Ind. Quim. Ltda                                                   
Rua Luiz Valenza 100 
Curitiba-Pr                                   
EMERGÊNCIA: 
(41) 3074 –8080 
 

FICHA DE EMERGÊNCIA 
 

Nome apropriado para o embarque: 
PESTICIDA SÓLIDO, TÓXICO, N.E. 

 
NOME TÉCNICO: 

FIPRONIL 
 

NOME COMERCIAL: 

INSETICIDA BIOFON TOP PO 

Número de Risco: 60 
 
Número de ONU: 2588 
 
Classe ou subclasse de risco: 6.1 
 
Descrição da classe ou subclasse de 
risco: Substâncias tóxicas 
 
Grupo de embalagem: III 
 


