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Ficha de dados de segurança
Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º
Versão: 1
*

Revisão: 19.12.2011

1 Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa
· Nome comercial: Di-Trimethylolpropane
· Identificador do produto
2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
Cas No.: 23235-61-2
EC No.: 245-509-0
· Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas
· Utilização industrial
Produção industrial
Fabrico de substâncias
Distribuição e armazenamento
Formulações
Utilização:
como uma ajuda ao processamento reactivo
em estabilizadores em PVC e itens em PVC
Fabrico:
de oligómeros
de polímeros
· Utilização profissional
Utilização:
em laboratórios
em estabilizadores em PVC e itens em PVC
· Utilização doméstica
Utilização:
em estabilizadores em PVC e itens em PVC
· Utilizações desaconselhadas Não identificado
· Utilização da substância / da preparação Produto intermediário químico
· Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
· Fabricante/fornecedor:
Perstorp Specialty Chemicals AB
SE-284 80 Perstorp, Sweden
Tel. +46 435 38000
Fax +46 435 38100
www.perstorp.com
· Entidade para obtenção de informações adicionais:
productinfo@perstorp.com
Corporate EHSQ
· Número de telefone de emergência: (Int.) +46 8 337043 (Emergency Response Center, Sweden)

*

2 Identificação dos perigos
· Classificação da substância ou mistura
A substância não se classificou em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).
· Elementos do rótulo
· Elementos de rotulagem do GHS
· Pictogramas de perigo Não aplicável.
· Palavra-sinal Não aplicável.
· Frases de perigo Não aplicável.
· Frases de prudência Não aplicável.
· Designação dos riscos:
Não existem perigos especiais associados a este produto.
O produto como tal (flocos) não provoca explosões de poeiras mas as poeiras frescas podem.

( continuação na página 2 )
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· Outros perigos
· Resultados da avaliação PBT e mPmB
· PBT: No.
· mPmB: No.
*

3 Composição/informação sobre os componentes
· Caracterização química: Substâncias Sim
· Substâncias perigosas:
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]

*

( continuação da página 1 )

90-100%

4 Primeiros socorros
· Descrição das medidas de primeiros socorros
· Indicações gerais:
O vestuário contaminado com substâncias perigosas deve ser imediatamente removido.
· Em caso de inalação:
As medidas de primeiros socorros são desnecessárias, mas apanhe ar fresco para conforto pessoal.
· Em caso de contacto com a pele:
Não são necessárias medidas de primeiros socorros, mas lave a pele exposta com água e sabão por
razões de higiene.
· Em caso de contacto com os olhos:
As medidas de primeiros socorros são desnecessárias, mas lave os olhos sob água corrente,
mantendo as pálpebras abertas, para evitar a irritação mecânica.
· Em caso de ingestão:
Se tiver ingerido uma grande quantidade ou se sentir indisposto, consulte um médico.
· Indicações para o médico:
· Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

*

5 Medidas de combate a incêndios
· Meios de extinção
Todos os tipos de meios extintores são apropriados. Utilize métodos de extinção de fogo adequados
para as condições envolventes.
· Meios de extinção que não devam ser utilizados por razões de segurança: Água em jacto
· Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Num incêndio podem ser libertados:
Monóxido de carbono (CO)
Dióxido de carbono (CO2)
· Recomendações para o pessoal de combate a incêndios
· Equipamento especial de protecção: Não são necessárias medidas especiais.
BRA
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6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais
· Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência
Prever a existência de ventilação suficiente.
Na presença de condições poeirentas, use um dispositivo de protecção respiratória com filtro de pó,
luvas e vestuário de protecção, por motivos higiénicos.
O produto não reage a poeiras explosivas, mas poeiras recentes podem formar um mistura explosiva
com o ar/poeiras.
· Precauções a nível ambiental:
Evitar que penetre na canalização / águas superficiais / águas subterrâneas.
· Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Tape para evitar a formação de poeiras.
Recolher mecanicamente.
Limpar cuidadosamente o local do acidente; são apropriados:
Água
· Remissão para outras secções
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.
Para informações referentes ao equipamento de protecção individual, ver o capítulo 8.
Para informações referentes à eliminação residual, ver o capítulo 13.

*

7 Manuseamento e armazenagem
· Precauções para um manuseamento seguro
Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho.
· Precauções para prevenir incêndios e explosões:
O produto não reage a poeiras explosivas, mas poeiras recentes podem formar um mistura explosiva
com o ar/poeiras.
Se não for possível evitar a formação de pó, estes recipientes devem ser retirados regularmente.
· Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
· Armazenagem:
· Requisitos para espaços ou contentores para armazenagem: Armazenar num local fresco.
· Utilizações finais específicas Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

*

8 Controlo da exposição/protecção individual
· Parâmetros de controlo
· Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado:
Não é necessário.
· Controlo da exposição
· Equipamento de protecção individual:
· Medidas gerais de protecção e higiene:
Devem ser respeitadas as medidas de prevenção habituais para o manuseamento de produtos
químicos.
· Protecção respiratória:
Em caso de ventilação insuficiente, use um dispositivo respiratório com filtro de pó (P2).
· Protecção das mãos:
Luvas de protecção não é realmente necessário. No entanto, recomendamos usar luvas de borracha.
· Material das luvas
Neopreno
Borracha nitrílica (NBR)

( continuação na página 4 )
BRA

33.0.15

página: 4/7

Ficha de dados de segurança
Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º
19.12.2011

Versão: 1

Revisão: 19.12.2011

Nome comercial: Di-Trimethylolpropane
( continuação da página 3 )

· Protecção dos olhos:

R

Óculos de protecção

· Protecção da pele:
Vestuário de trabalho normal para a indústria química (calças e mangas compridas).
· Limites e monitorização da exposição do ambiente Não aplicável.
*

9 Propriedades físicas e químicas
· Informações sobre propriedades físicas e químicas de base
· Informações gerais
· Aspecto:
Forma:
Flocos
Cor:
Branco
· Odor:
Inodoro
· Limiar olfactivo:
Não aplicável.
· Mudança do estado:
Ponto / intervalo de fusão:
Ponto / intervalo de ebulição:

109°C (OECD 102)
378°C (ASTM E 537-02)

· Ponto de inflamação:

Não aplicável.

· Inflamabilidade (sólido, gás):

A substância não é inflamável.

· Temperatura de ignição:

Não aplicável.

· Auto-inflamabilidade:

Não aplicável.

· Perigos de explosão:

O produto não é explosivo. Contudo, é possível a
formação de misturas explosivas ar/poeira.

· Pressão de vapor:

4,7x10-7 Pa (calculated)

· Densidade em 20°C:

1,13 g/cm3 (ISO 1183-1)

· Densidade a granel em 20°C:

500 kg/m³ (ASTM 1895-96)

· Solubilidade em / miscibilidade com
água em 20°C:

21 g/l (OECD 105)

· Coeficiente de distribuição (n-octanol/água) em
20°C:
0,88 log POW (OECD 117)
· Viscosidade:
Dinâmico:
· Outras informações

*

Não aplicável.
Não existe mais nenhuma informação relevante
disponível.

10 Estabilidade e reactividade
· Reactividade
Não há dados de ensaio específicos para este produto. Para obter mais informações, consulte as
secções seguintes deste capítulo.

( continuação na página 5 )
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· Estabilidade química O produto é estável em condições normais.
· Possibilidade de reacções perigosas
O produto como tal (flocos) não provoca explosões de poeiras mas as poeiras frescas podem.
· Condições a evitar Não se conhecem.
· Materiais incompatíveis: Não se conhecem.
· Produtos de decomposição perigosos: Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.
*

11 Informação toxicológica
· Informações sobre os efeitos toxicológicos
· Toxicidade aguda:
· Valores LD/LC50:
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
por via oral LD50
14 500 mg/kg (mouse)
por inalação LC0(6h) 11 000* mg/m3 (rat)
· Efeito de irritabilidade primário:
· sobre a pele:
Nenhum efeito irritante.
(OECD 404)
· sobre os olhos:
Nenhum efeito irritante.
(OECD 405)
· Sensibilização Sem sensibilização cutânea. (OECD 429)
· Toxicidade por dose repetida
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
por via oral NOEL/28d 1000 mg/kg/d (rat) (OECD 407)
· Carcinogenicidade: NÃO considerado como cancerígeno.
· Mutagenicidade:
O produto não é considerado como mutagénico.
Não mutagénico no Ensaio de Mutação Reversa Bacteriana. (OCDE 471)
A substância não é clastogénica. Ensaio de aberrações cromossómicas (OCDE 473).*
Não mutagénico em células de mamíferos. (OCDE 476)*
· Efeitos tóxicos na reprodução:
Um estudo de telemetria efectuado com uma substância interpolada não indicou qualquer potencial de
toxicidade para a reprodução ou desenvolvimento.
· Observação: *método comparativo a partir de substância de suporte (análogo estrutural)

*

12 Informação ecológica
· Toxicidade
· Toxicidade aquática:
Baixa toxicidade para organismos aquáticos.
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
EC50/48h 3560 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72h > 1000 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)
LC50/96h > 1000 mg/l (Brachydanio rerio) (OECD 203)
NOEC/21d 1000* mg/l (Daphnia magna) (OECD 211)
· Persistência e degradabilidade
De acordo com as orientações da OCDE relativas aos ensaios de substâncias químicas, uma mistura
de ensaio é considerada facilmente biodegradável se a diminuição de COD no prazo de 28 dias for

( continuação na página 6 )
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superior a 70%. O valor necessário para passar no ensaio deve ser alcançado num período de 10 dias
dentro do prazo de 28 dias do ensaio.
O período de 10 dias começa quando o grau de biodegradação atingir 10% de COD e deve terminar
antes do 28.º dia do ensaio. Este critério não foi alcançado pelo artigo de ensaio, pelo que o produto
não pode ser considerado facilmente biodegradável. Decorridos 35 dias após a remoção de 90% de
COD do sistema de ensaio que indica que, apesar de não ser facilmente biodegradável, o produto de
facto possui um grau de biodegradabilidade e pode ser considerado inerentemente biodegradável.
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
BOD28 90 % (-) (Zahn-Wellen (BOD 302 B))
< 70 % (bacterium) (OECD 301A)
BOD35 87 % (bacterium) (OECD 301A)
COD
1640 mg/g (-)
· Comportamento em sistemas ambientais:
· Potencial de bioacumulação
Devido aos coeficientes de distribuição n-octanol/água, não se espera uma acumulação nos
organismos.
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
log Pow 0,88 (-) (OECD 117)
· Mobilidade no solo
Não se prevê que a substância adsorva um elevado grau de partículas sólidas em suspensão e
sedimentos com base no logaritmo do coeficiente de partição octanol/água (log Pow).
· Efeitos ecotóxicos:
· Comportamento em instalações de tratamento de águas residuais:
23235-61-2 2,2'-[oxybis(methylene)]bis[2-ethylpropane-1,3-diol]
EC50/3h >1000 mg/l (bacterium) (OECD 209)
· Resultados da avaliação PBT e mPmB
· PBT: No.
· mPmB: No.
· Outros efeitos adversos Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
· Observação: *método comparativo a partir de substância de suporte (análogo estrutural)
*

13 Considerações relativas à eliminação
· Métodos de tratamento de resíduos
O produto não está classificado como um desperdício perigoso.
Incinerar num local autorizado.
· Embalagens contaminadas:
As embalagens cuidadosamente esvaziadas e limpas podem ser recicladas.
Os materiais de embalagem contaminados têm de ser eliminados da mesma forma que o produto.
· Recomendação: Eliminação residual conforme o regulamento dos serviços públicos.

*

14 Informações relativas ao transporte
· Nº UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· Designação de transporte (Minuta)
· ADR, ADN, IMDG, IATA

( continuação na página 7 )
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· Classes de perigo para efeitos de transporte
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe

-

· Grupo de embalagem
· ADR, IMDG, IATA

-

· Perigos para o ambiente:
· Transporte a granel em conformidade com o
anexo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código
IBC
Não aplicável.
· Transporte/outras informações:

*

Não constitui material perigoso em conformidade
com os regulamentos acima indicados.

15 Informação sobre regulamentação
· Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde,
segurança e ambiente
Não aplicável.
· Disposições nacionais: Não aplicável.

*

16 Outras informações
As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não
representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.
· Departamento que elaborou a ficha de segurança: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· Contacto Corporate EHSQ
· * Dados alterados em comparação à versão anterior
BRA

