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Aspecto:  Líquido. 
 
EPI: Vazamento: Vestimenta completa impermeável (roupas botas e luvas), óculos de segurança com proteção lateral 
e proteção respiratória adequada com filtro combinado em caso de emissão de vapores. 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: Produto não inflamável. Pode liberar gases tóxicos ao se decompor. Resfriar os containers em caso de incêndio. 
   
Saúde: Pode provocar reações alérgicas na pele. Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou 
dificuldades respiratórias. 
 
Meio Ambiente: Evite entrada em cursos de água. 
 

EM CASO DE ACIDENTE 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Vazamento: Isolar e sinalizar a área com cones ou similares. Conter com barreira física e controlar os vazamentos com 
materiais absorventes não combustíveis, como areia, terra, vermiculita, terra diatomácea em tambores para eliminação 
de resíduos. O produto remanescente absorva 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 normal. Em grandes incêndios utilize neblina de água ou espuma 
normal. 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: 
  Inalação: Mover para o ar fresco em caso de inalação acidental. Respiração artificial e / ou oxigênio se necessário. 
Se pessoa inconsciente, por favor, procure um médico 
  Pele: Retire toda a roupa contaminada, lave a pele com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Qualquer 
desconforto procure um médico. 
  Olhos: Lave os olhos com água limpa corrente por pelo menos 15 minutos. Qualquer desconforto procure atenção 
médica imediatamente. 
  Ingestão: Lavar a boca com bastante água. Não induzir vômito. Obtenha atenção médica imediata. 
                . 
Informação  
ao médico: 
  . Evite contato com o produto ao socorrer a vítima.  
     
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. 
Rodovia Raposo Tavares, s/n, km 
113, Araçoiaba da Serra - SP – 
CEP: 18190-000 
Telefone: 0800-13-6533 
 

Telefone de Emergência 
0800-13-6533 

Nome apropriado para  
embarque 

 
Nome comercial  

Pangram 10% 

PRODUTO NÃO ENQUADRADO 
NA RESOLUÇÃO EM VIGOR 
SOBRE O TRANSPORTE DE 
PRODUTOS PERIGOSOS 
 



(verso) 
 

TELEFONES DE EMERGÊNCIA 
 

BOMBEIROS 193 
POLÍCIA MILITAR 190 
DEFESA CIVIL 199 
CETESB (11)3133-4000 
POLÍCIA RODOVIARIA FEDERAL 191 
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