
FICHA DE EMERGÊNCIA 
 
VOLCANO 
 
VOLCANO ISQUEIROS  LTDA. Nome apropriado           Número de risco: 3.2 
Rua 25 de Março, 580 sala 42                            Número da ONU: 1268 
Brás – São Paulo – SP                            Classe ou subclasse de risco: 3  
Telefone: (11) 3227-9192                                                                                          Descrição da classe ou subclasse  
Somente em caso de acidente ou           de risco:Nafta destilado 
 emergência com este produto ligue: Bombeiros ( 193 ) 

           Defesa Civil (199 ) 
 
 
 
Aspecto: Nafta incolor, com odor característico e sem material em suspensão. 

 
 

 
Respiratória:        Não é necessário se manuseado corretamente. 
Mãos: É recomendável usar luvas de proteção. 

EPI: Olhos: É recomendável usar óculos de proteção. 
Pele e corpo: Não necessário se manuseado corretamente. 

 
 

RISCOS 
 
Fogo: Produto inflamável em presença de fonte de ignição ou aquecimento. 
Saúde: Irrita a pele,os olhos e as vias respiratórias.. 
Meio Ambiente: Contamina cursos d'água tornando-os impróprios para uso em qualquer finalidade,podendo 

vir a destruir a fauna e a flora do local do derrame.Os vapores são mais pesados que o ar. 
 

  
  

EM CASO DE ACIDENTE 
 
Vazamento: Afaste o veículo da rodovia e desligue o motor. 
                            Não fumar e evitar fontes de ignição(faísca,chama)na área.Isole o local e sinalize para 

trânsito.afaste os curiosos. 
                             Tente parar o vazamento,usando EPI(máscara,luvas e óculos) 

Avise a polícia rodoviária,corpo de bombeiros,defesa civil,empresa transportadora e  
                             Ao órgão de meio ambiente. 
 
 
Fogo: Use extintores de pó químico,CO2 ou espuma para hidrocarboneto. 

 Resfriar o reservatório com água pulverizada, assim que ele for exposto ao calor radiante 
 

 
Poluição:              Não apresenta características poluentes dispersando-se no ambiente.. 
 
 
Envolvimento       Transportar o acidentado para fora da zona considerada perigosa, mantê-lo aquecido. 
de pessoas             Não tocar nas queimaduras ou pontos de congelamento – cobrir a vítima. 
                              Em caso de parada respiratória: aplicar respiração artificial. 
                              Em casa de dificuldade na respiração: inalação de oxigênio 
 
 
Informações          Medicação de suporte e oxigenoterapia 
ao médico:            É asfixiante quando em grande quantidade. 
                              Produz queimaduras  quando em contato com a pele devido a rápida evaporação. 
 
 
Observações:        Motorista, em caso de emergência, as instruções encontram-se descritas, exclusivamente,  
                              no envelope de emergência 
 
Nome  
do Fabricante  
ou Importador:     Volcano Importação e Exportação Ltda 
 


