
Como armazenar peróxidos

• Não armazene-o junto com 
aceleradores ou outros 
produtos químicos.

• Não misture peróxidos 
com aceleradores.

• Evite qualquer contato 
com poeira, metal ou 
outros produtos químicos.

• Não fume.
• Evite fontes de calor.
• Evite chamas abertas.
•  Nunca aqueça os peróxidos.

Como manusear peróxidos

• Use óculos protetores.
• Use luvas e roupas de proteção 

apropriadas.
• Remova imediatamente quaisquer 

derramamentos.
• Use apenas materiais compatíveis ao 

manusear o produto.

• Armazene o produto em um local fresco e 
longe da luz solar direta.

• Observe a temperatura máxima e mínima 
de armazenamento, que se encontra 
impressa nas embalagens e nas FISPQ.

• Deixe o produto em sua embalagem 
original.

• Feche a embalagem após o uso.

Na liderança em 
sustentabilidade

Como agir em caso de:

Contate o representante Nouryon de sua 
região para obter mais informações. 
www.nouryon.com

Ingestão

Beba grandes quantidades de água e 
consulte um médico imediatamente.  
Não provoque o vômito.

Incêndio

Avise os bombeiros. Combater 
chamas pequenas com pó ou dióxido 
de carbono e coloque água.

Contato com 
os olhos

Enxágue primeiro com água por no 
mímimo 15 minutos. Procure sempre 
um médico.

Lave com água e sabão.

Contato com a pele

Derramamentos

Líquidos: absorva-os com material 
inerte e coloque água.  
Sólidos/pastas: colete-os com 
utensílios compatíveis e coloque água. 
Vá para um local seguro e organize o 
descarte destes o quanto antes.

Junto ao seu fornecedor confiável dos produtos Cadox®, Brasnox®, Butanox®, Perkadox® 
e Trigonox®, a Nouryon é reconhecida como líder global em segurança de peróxidos 
orgânicos.  Colocamos sempre a segurança como nossa prioridade principal. 

Compartilhar a nossa experiência em segurança é uma das coisas mais importantes que 
oferecemos. Revisões em sala de aula sobre a segurança e o manuseio de peróxidos 
orgânicos, treinamentos online, consultas sobre equipamentos de armazenamento e 
dosagem de peróxidos, além de demonstrações e publicações sobre o uso e manuseio 
seguros de peróxidos orgânicos, são apenas alguns dos serviços que oferecemos.

Em caso de emergências, 
ligue para:  
+31 (0)570 679 211  
ou +1 800 424 9300

Faça a leitura do código QR para 
assistir ao nosso breve vídeo, que 
explica como nossos serviços de 
segurança podem ajudá-lo.


