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FICHA DE EMERGÊNCIA 

 

BASF S.A. 
Av. Nações Unidas, 14.17104794-000 
Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL 
 
Telefones de Emergência: 
0800-0112273 / +55 12 3128-1590 
 

Nome Técnico: 
 

Nome Comercial: 
KUMULUS® DF 

PRODUTOS NÃO ENQUADRADOS 
NA RESOLUÇÃO EM VIGOR 
SOBRE TRANSPORTE DE 
PRODUTOS PERIGOSOS 
 

Aspecto: sólido, castanho, Odor: característico 

EPI de uso exclusivo para a equipe de atendimento a emergência: Capacete, óculos de segurança para produtos 

químicos, Luvas, botas e avental de borracha e peça semi facial filtrante.   

 

RISCOS 

Fogo: Sendo a base de um óleo mineral, o produto queima.   

Saúde: Evitar que atinja a pele e os olhos.  DL50 oral (rato): > 2.200 mg/kg. CL50 inalação (rato): > 5,4 mg/l. DL50 
Dermal (rato): > 2.000 mg/kg.  

Meio Ambiente: Densidade: aprox.1,04 g/cm3. Forma emulsão em água. Em águas turbulentas, provoca formação 
de espuma.   

EM CASO DE ACIDENTE 

Vazamento: 
Isolar a área, afastar curiosos.  
Sinalizar o local.  
Afastar curiosos.  
Eliminar todas as fontes ignição da área.  
Estancar o vazamanto, se possível.  
Confinar o vazamento ao máximo Impedir que o produto se espalhe, levantando diques de terra.  
Recolher as embalagens danificadas e o produto vazado e eliminar, de acordo com a legislação.  
Avisar imediatamente a Polícia Rodoviária ou autoridade local BASF S/A e a Transportadora.  
Fogo: 
Extinção por pó químico seco gás carbônico, água em forma de neblina ou espuma mecânica.  
Resfriar e recipiente com água em forma de neblina, caso esteja exposto ao fogo.  
Poluição: 
Evitar escoamento do produto em esgotos, canalizações e mananciais.  
Avisar o Corpo de Bombeiros e Órgãos de Proteção ao Meio Ambiente.  
Envolvimento: 
de pessoas: 
Envolvimento de Pessoas: Remover a vítima para um local arejado. Remover as roupas contaminadas. Contato com 
os olhos lavar imediatamente com água limpa e corrente, no mínimo por 15 minutos. Em contato com a pele, lavar 
com água e sabão. Consultar um oftalmologista. Em caso de ingestão, não induzir ao vômito. Chamar um médico.  
Informações: 
ao médico: 
Em caso de ingestão: não induzir o vômito. SE INCONSCIENTE: Não dar nada  pela boca. Fornecer respiração 
atificial se o paciente não estiver respirando. SE CONSCIENTE: Lavar a boca e dar água para beber, cerca de 500 
ml. Manter o paciente aquecido em todos os casos. Não antídoto específico. Tratamento de acordo com os sintomas.  
Observações: 
Isolar a área afastando os curiosos. Sinalizar o local do acidente.  
Eliminar ou manter afastadas todas as fontes de ignição.  
Entregar a ficha de emergência aos socorros públicos, assim que chegarem.  
Avisar imediatamente ao transportador, ao expeditor do produto, ao corpo de bombeiros e a polícia.  
 

 

 
 

 


