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Aspecto:  Líquido límpido incolor, com odor característico. Incompatibilidades químicas: Incompatível com 
explosivos das subclasses 1.1, 1.2, 1,3, 1,4 (exceto do grupo de compatibilidade S), 1.5 e 1.6. Substâncias autorreagentes 
(Subclasse 4.1) que contém o rótulo de risco subsidiário de explosivos e peróxidos orgânicos (Subclasse 5.2) que contém o 
rótulo risco subsidiário de explosivo.  
 
EPI: Vazamento: Vestimenta completa impermeável (roupas botas e luvas), óculos de segurança com proteção lateral 
e proteção respiratória adequada com filtro combinado. Incêndio: Utilizar equipamento individual de respiração 
autônoma (SCBA) com pressão positiva e roupa de proteção completa. 
       “O EPÌ do motorista está especificado na ABNT NBR 9735” 
 

RISCOS 
 
Fogo: Líquido inflamável se aquecido ou em presença de fonte de ignição. Os recipientes podem explodir com o calor. 
Libera gases e vapores tóxicos.LIE: 1,8% ; LSE: 16,8%; Ponto de Fulgor: 31ºC (Vaso Fechado) 
   
Saúde: Pode causar sonolência ou tonturas. Em contato com a pele pode causar irritação e/ou alergias principalmente 
às pessoas sensíveis aos componentes da formulação. 
 
Meio Ambiente: Contamina os cursos d’água, tornando-os impróprios para uso. Escoamento para a rede de esgotos pode 
criar riscos de fogo e explosão, os vapores são mais pesados que o ar. Solúvel em água.  
 

EM CASO DE ACIDENTE 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vazamento: Isolar a área por um raio de 100m. Sinalizar a área com cones ou similares. Eliminar todas as fontes de calor 
e ignição. Evitar contato direto com o produto. Elimine o vazamento se puder ser feito sem risco. . Utilizar barreiras 
naturais ou de contenção. Coletar o material derramado em recipientes próprios e o produto remanescente adsorva 
com material inerte. Colocar em recipiente apropriado. Remova para local seguro. O descarte será feito de acordo com 
a legislação vigente. 
 
Fogo: Use extintor de CO2, pó químico seco ou espuma resistente ao álcool, neblina d’água. Não utilize jatos d’água 
direto.  Afaste os containers da área do incêndio se isto puder ser feito sem risco. 
 
Poluição :Tente evitar que o produto atinja corpos de água. Caso isso ocorra, avisar imediatamente as autoridades.     
Absorva o produto derramado com material inerte, recolhendo-o em tambores identificados. Remova para área aberta e 
segura. Avisar as autoridades de controle ambiental. 
 
Envolvimento  
de pessoas: Remover a vítima para local arejado. Se a vítima não estiver respirando, fazer respiração artificial. Retirar 
a roupa contaminada e lave a pele com água em abundância até a retirada de todo o produto. Lave os olhos com água 
limpa corrente por pelo menos 15 minutos. Obtenha atenção médica imediata. Lavar a boca com bastante água. Em caso 
de ingestão, se a vítima tiver consciente induzir vomito. Obtenha atenção médica imediata levando esta ficha. 
  
Informação  
ao médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Tratamento sintomático. 
 
Observações:      Sinalizar o local e avisar as autoridades locais sobre o acidente.      
           Instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas no envelope de transporte. 
 

 
Virbac do Brasil Ind. e Com. Ltda. 
 Rua Edgar Marchiori, 255, 
Distrito industrial, Vinhedo – SP, 
CEP:13288-006 
Telefone: 0800-13-6533 
 

Telefone de Emergência 
0800-13-6533 

 

Nome apropriado para  
embarque 

1-METÓXI-2-PROPANOL 
 

Nome comercial  
CORTAVANCE 

 

Número de risco:  30 
 

Número da ONU:  3092 
 

Classe de risco ou subclasse 
de risco: 3 
 

Descrição da classe ou 
subclasse de risco: 

LÍQUIDO INFLAMÁVEL 
Grupo de embalagem: III 



 
(verso) 
 

TELEFONES DE EMERGÊNCIA 
 

BOMBEIROS 193 
POLÍCIA MILITAR 190 
DEFESA CIVIL 199 
POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL 191 

 
 

Estados Órgão Ambiental 
Estadual 

Polícia Rodoviária 
Estadual 

Região Norte   

Acre (68) 3224 5497 (69) 3211-7878* 
Amapá (96) 3212 5381 (96) 251-2230* 
Amazonas (92) 3643 2300 (92) 612-1440 
Pará (91) 3223 1299 (91) 3226 4166 
Rondônia (69) 3216 1057 (69) 3211-7878* 
Roraima (95) 3624 1380 (95) 624-1162* 
Tocantins (63) 6218 2600 (63) 3218-5715* 
Região Nordeste   
Alagoas (82) 321 8683 (82) 3231-8026* 
Bahia (71) 3115 3804 (71) 3301-9868 
Ceará (85) 3101 5535 (85) 3101-2241 
Maranhão (98) 3218 8951 (98) 3235 - 2159 
Paraíba (83) 3218 5602 (83) 3241-2517 
Pernambuco (81) 3341 5877 (81) 2303-8007 
Piauí (86) 3216 2039 (86) 216-1200 
Rio Grande do Norte (84) 3232 1977 (84) 232-6330 
Sergipe (79) 3179 7310 (79) 259-3026 
Região Centro-Oeste   
Brasília - Distrito Federal (61) 3325 6867 (61) 394-5112* 
Goiás (62) 3265 1300 (62) 3207-2288* 
Mato Grosso (65) 3613 7200 (65) 619-3017 
Mato Grosso do Sul (67) 318 5600 (67) 318 4418 
Região Sudeste   
Espírito Santo (28) 3155 5228 (27) 3380-2800 
Minas Gerais (31) 398 6200 (31) 332-4988 
Rio de Janeiro (21) 3891 3366 (21) 3399-4857 
São Paulo (11) 3030 6000 (11) 3327-2727 
Região Sul   
Paraná (41) 3304 7700 (41) 3273-6622 
Rio Grande do Sul (51) 212 3998 (51) 3339-6799 
Santa Catarina (48) 3224 9990 (48) 271-2300 
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