
 

              FICHA DE EMERGÊNCIA 

 

  
Expedidor: 
TAPMATIC DO BRASIL IND. E COM. LTDA. 

Endereço: 
Rua Salesópolis, 16, Jd. Califórnia 
06409-150 – Barueri – SP 

Tel: 
00 55 11 3312-9999 
00 55 11 4198-4792 
 

Nome apropriado: 
ME-1 

 
Para embarque: 

Não aplicável 

 
PRODUTO NÃO 

ENQUADRADO NA 
PORTARIA EM VIGOR 

SOBRE TRANSPORTE DE 
PRODUTOS PERIGOSOS 

  

 
Aspecto: Líquido branco leitoso de odor leve. Sem incompatibilidade para o transporte. 

 

 EPI:  Óculos de segurança, luvas e avental de pvc. 
 O EPI do motorista está especificado na ABNT NBR 9735. 

 

 RISCOS  

 Fogo: Não é inflamável. Ponto de fulgor N. A  

Saúde: Olhos: 
 
Pele: 
 
Inalação: 

Levemente irritante. Lave com água em abundância. Se a irritação persistir consulte um médico. 
 
Evite contato prolongado. Lave com água e sabão. 
 
Remova para um local ventilado. Caso necessário aplique balão de oxigênio 

Meio ambiente: Emulsão aquosa de lubrificantes sintéticos e óleo m ineral.  Densidade = 1,000 - 1,025 

 EM CASO DE ACIDENTE  

 Vazamento: Assinale o perigo e advirta os demais usuários da estrada. Retire as pessoas estranhas do local. Procure estancar 
o vazamento, se isto puder ser feito sem risco. Avise a Polícia Rodoviária – (0XX11) 7897 4329 e a Tapmatic do 
Brasil – (0XX11) 4198 4792. 

 

Fogo: Apague o fogo preferencialmente com Pó químico, CO2 ou Espuma. 

Poluição: Caso o produto atinja cursos de águas avise as autoridades de abastecimento. No caso de pequenos 
derramamentos colete o máximo possível para recipientes de descarte e lave o resíduo com água corrente em 
abundância 

Envolvimento 
de pessoas: 

Olhos: 
 
Pele: 

Inalação: 

Ingestão: 

Em contato com os olhos lave com água em abundante durante 15 minutos. Consulte um médico 
se permanecer irritado. 
Lave com água e sabão. Remova a roupa contaminada e lave-a antes de reutilizar. 

Remova para local ventilado. Se estiver inconsciente aplique respiração artificial. 

Induza o vômito. Caso necessário aplique lavagem gastrointestinal. 

Informações 
ao médico: 

Emulsão aquosa de lubrificantes sintéticos e óleo mineral. 

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

 
 

  

 


