
 

1.2 Usos identificados da substância ou mistura e utilizações desaconselhados 

utilizações identificadas : Produtos químicos de laboratório, Fabrico de substâncias 

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

1.4 Número de telefone de emergência 

2.1 Classificação da substância ou mistura de 

2.2 Elementos do rótulo 

palavra-sinal perigo

  

FISPQ dinamicaquimica.com.br

FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS 
QUÍMICOS 

1.1 Identificadores do produto 

Versão 2.0 

Data de revisão 11.02.2020

Marca                                    :  Dinâmica Química 

Referência do Produto          : 1993 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única (Categoria 3), sistema nervoso central, H336
Toxicidade crônica em meio aquático (categoria 3), H412 

Rotulagem de acordo com o Regulamento 

pictograma 

SEÇÃO 1: Identificação da substância / mistura e da sociedade / empresa 

Irritação da pele (Categoria 2), H315 

Irritação nos olhos (Categoria 2), mutagenicidade em células H319 

Germ (Categoria 2), H341 

Carcinogenicidade (Categoria 1B), H350 

                                                              (19) 3114-9232   
2.        IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
Telefone                                :   +55 19 3114-9250                   
E-mail                                    :  dinamica@dinamicaquimica.com.br 

Companhia                            :    Dinâmica Química Contemporânea LTDA. 
Rua Crisolita nº 145 – Recreio Campestre Jóia 
Indaiatuba – SP – CEP: 13347-060 - Brasil 

Nome do Produto : TRICLOROETILENO P.A - ACS



 

declaração (s) de perigo H315 

Provoca irritação cutânea.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H336 Pode causar sonolência ou tonturas.

H341 Suspeitos de causar defeitos genéticos.

H350 Pode causar câncer.

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos 

duradouros.

declaração de precaução (s) P201 

Obtenha instruções especiais antes de usar.

P261 Evitar respirar vapores.

P273 Evitar a libertação para o meio ambiente.

P281 Usar equipamento de protecção individual exigido.

P305 + P351 + P338 SE NOS OLHOS: Lavar cuidadosamente com água durante vários minutos. Remova as 

lentes de contato, se presentes e fáceis de retirar. Continuar a enxaguar.

P308 + P313 SE exposto ou preocupado: consulte um médico / atenção.

Frases de perigo suplementares 
Nenhum 

Reservado aos utilizadores profissionais. 

2.3 Outros perigos 

Esta substância / mistura não contém componentes considerados para ser persistente, bioacumulação e tóxicas 

(PBT), ou muito persistente e muito bioacumulação (PBT) em níveis de 0,1% ou superior. 

3.1 Substâncias 

sinônimos : TRICLOROETILENO P.A - ACS 

Fórmula : C2HCl3

Peso molecular : 131,39 g / mol

CAS-No. : 79-01-6

Componente Classificação Concentração 

TRICLOROETILENO P.A - ACS 

CAS-No. 79-01-6 
Skin Irrit. 2; Irrit olho. 2; Muta. 2; 

Carc.1B; STOT SE 3; Aquatic Chronic

 3; H315, H319, H341, H350, H336, 

H412

<= 100%

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 

Conselho Geral 

Consultar um médico. Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço.

Se inalado 

Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se não estiver respirando, aplique respiração artificial. Consultar um médico.

Em caso de contacto com a pele 

Lavar com sabão e água. Consultar um médico.

SEÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes 

SEÇÃO 4: Primeiros socorros 



 

Em caso de contato com os olhos 

Lavar cuidadosamente com água em abundância por pelo menos 15 minutos e consultar um médico. 

Se engolido 

Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com água. Consultar um médico.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

O mais importante os sintomas e os efeitos conhecidos são descritos na rotulagem (ver secção 2.2) e / ou na secção 11 

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Não existem dados disponíveis 

Os meios adequados de extinção 

Usar jacto de água, espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou dióxido de carbono. 

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

óxidos de carbono, cloreto de hidrogénio gasoso 

5.3 Precauções para bombeiros 

Usar aparelho respiratório auto-suficiente para combate a incêndios, se necessário. 

5.4 Outras informações 

Não existem dados disponíveis 

6.1 Precauções pessoais, equipamentos e procedimentos de emergência de proteção 

Use equipamento de protecção individual. Evitar respirar vapores, névoas ou gás. Assegurar uma ventilação 

adequada. Evacuar as pessoas para locais seguros. Para a protecção individual ver secção 8.

6.2 precauções ambientais 

Prevenir dispersão ou derramamento ulterior se for seguro fazê-lo. Não deixe entrada do produto no sistema de

 esgotos. A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

6.3 Métodos e materiais para a contenção e a limpeza 

Embeber com material absorvente inerte e descarte de resíduos perigosos. Manter em recipientes apropriados, fechados para a 

eliminação.

6.4 Remissão para outras secções 

Para eliminação de resíduos ver secção 13. 

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Armazenar em local fresco. Manter o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e arejado. Os contentores abertos 

devem ser selados cuidadosamente e mantidos em posição vertical para evitar fugas.

Sensível à luz. Manusear e armazenar sob gás inerte.

classe de armazenamento (TRGS 510): não combustível, tóxicos agudos 3 / materiais perigosos tóxicos ou 

materiais perigosos causam efeitos crónicos 

7,3 uso final específico (s) 

Além dos usos mencionados na secção 1.2, não para outros usos 

específicos são estipulados 

Evitar contato com a pele e os olhos. Evitar inalação de vapor ou névoa. 
Evitar a exposição - obter instruções específicas antes do contato. 

Para Precauções, ver secção 2.2. 

7.1 Precauções para um manuseamento seguro 

 -

SEÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1 Meios de extinção 

SEÇÃO 6: Medidas de fugas acidentais 

SEÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 



 

Controlos de engenharia adequados 

Manusear de acordo com a boa higiene industrial e prática de segurança. Lavar as mãos antes das pausas e no final do dia de 

trabalho.

Equipamento de proteção pessoal 

proteção para os olhos / face 

Óculos de segurança com anteparos laterais acordo com EN 166 Use equipamento de proteção ocular 

testado e aprovado por normas governamentais adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166 (UE). 

protecção da pele 

Manusear com luvas. As luvas devem ser inspecionadas antes do uso. Use técnica de remoção de luva adequada (sem 

superfície externa tocar luva) para evitar o contato da pele com este produto. Descarte as luvas contaminadas após o uso, 

de acordo com as leis aplicáveis e as boas práticas de laboratório. Lavar e secar as mãos.

As luvas de protecção seleccionadas devem satisfazer as especificações da Directiva da UE 89/686 / CEE 

ea norma EN 374 derivada dela. 

contacto total 

Material: borracha de espessura de camada mínima fluorado: 0.7 mm Tempo de ruptura: 480 

min 

contacto com salpicos 

Material: borracha de espessura de camada mínima fluorado: 0.7 mm Tempo de ruptura: 480 min 

Se usado em solução, ou misturado com outras substâncias, e sob condições que diferem da EN 374, 

entre em contato com o fornecedor das luvas aprovado CE. Esta recomendação é apenas consultivo e 

deve ser avaliado por uma situação industria de uso antecipado pelos nossos clientes. Ele não deve ser 

interpretada como oferecendo uma aprovação para qualquer cenário de uso específico.

Protecção do corpo 

proteção para produtos químicos terno completo, o tipo de equipamento de protecção deve ser escolhido de 

acordo com a concentração ea quantidade da substância perigosa no lugar de trabalho. 

Proteção respiratória 

Em que a avaliação de risco mostrar que os respiradores purificadores do ar são apropriados, use (US) ou do tipo 

ABEK (EN 

14387) cartuchos de máscara, como uma cópia de segurança para protecção Enginee, usar uma cara cheia de ar 

fornecido respirador. Use respiradores e componentes testados e aprovados por normas governamentais adequadas, 

tais como NIOSH (EUA) ou CEN (UE).

Controle de exposição ambiental 

Prevenir dispersão ou derramamento ulterior se for seguro fazê-lo. Não deixe entrada do produto no 

sistema de esgotos. A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

a) Aparência Forma: líquido, claro 

Cor: incolor

b) Odor Não existem dados disponíveis

SEÇÃO 8: Controlo da exposição / protecção individual 

8.1 Parâmetros de controlo 

8.2 Controlo de Exposição 

SEÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 



 

C) Limiar de odor Não existem dados disponíveis

d) pH Não existem dados disponíveis

e) ponto de fusão / ponto de congelação Ponto de fusão / gama: -84,8 ° C - lit.

f)  Ponto  de  ebulição  inicial  e 

intervalo de ebulição 

86,7 ° C - lit.

g) Ponto de inflamação Não existem dados disponíveis

h) evaporação taxa Não existem dados disponíveis

i) Inflamabilidade (sólido, gás) Não existem dados disponíveis

j) superior / inferior de 

inflamabilidade ou limites de 

explosão 

limite superior de explosividade: 10,5% (V) limite inferior

 de explosividade: 8% (V)

k pressão) do vapor 61,0 mmHg a 20,0 ° C

l) Densidade de vapor Não existem dados disponíveis

m) Densidade Relativa 1,463 g / mL a 25 ° C

n) Hidrossolubilidade Não existem dados disponíveis

o)  Coeficiente  de  Partição: 

noctanol / água 

log Pow: Pow 2.29log: 5

p) temperatura 

de auto-ignição 

410,0 ° C 

q) Temperatura de 

decomposição 

Não existem dados disponíveis

r) Viscosidade Não existem dados disponíveis

s) propriedades explosivas Não existem dados disponíveis 

t) propriedades oxidantes Não existem dados disponíveis

9.2 Outras informações de segurança 

Não existem dados disponíveis 

10.1 Reatividade 

Não existem dados disponíveis 

10.2 Estabilidade química 

Estável sob as condições recomendadas de armazenamento. 

10.3 Possibilidade de reacções perigosas 

Não existem dados disponíveis 

10.4 Condições a evitar 

Não existem dados disponíveis 

10.5 Materiais incompatíveis 

Os agentes oxidantes, bases fortes, Magnésio 

10.6 Produtos de decomposição perigosa 

produtos de decomposição perigosa formado sob condições de incêndio. - os óxidos de carbono, cloreto de 

hidrogénio gasoso Outros produtos de decomposição - Dados não disponíveis Em caso de incêndio: ver 

secção 5

SEÇÃO 10: Estabilidade e reactividade 



 

11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos 

toxicidade aguda 

DL50 Oral - Rato - 4920 mg / kg (tricloroetileno) CL50 Inalação - 

Rato - 4 h - 8450 ppm (tricloroetileno) LD50 Dérmico - Coelho -> 

20000 mg / kg (tricloroetileno) 

Corrosão / irritação cutânea 

Pele - coelho (tricloroetileno) Resultado: Grave irritação da pele - 24 h 

danos oculares graves / irritação ocular Olhos - coelho (tricloroetileno) Resultado: irritação dos olhos

 - 24 h 

Sensibilização respiratória ou pele 

Não existem dados disponíveis (tricloroetileno) 

Mutagenicidade em células germinativas 

As experiências laboratoriais demonstraram efeitos mutagénicos. (tricloroetileno) Os testes in vitro mostraram 

efeitos mutagénicos (tricloroetileno) 

carcinogenicidade 

Este produto é ou contém um componente que tem sido relatado para ser proba classificação EPA. (Tricloroetileno) 

Possível carcinógeno humano (tricloroetileno) 

IARC: 1 - Grupo 1: carcinogênico para humanos (tricloroetileno)

Toxidade reprodutiva 

Não existem dados disponíveis (tricloroetileno) 

Não existem dados disponíveis (tricloroetileno) 

Toxicidade específica do órgão alvo - exposição única 

Não existem dados disponíveis (tricloroetileno) 

Toxicidade específica do órgão alvo - exposição repetida 

Não existem dados disponíveis 

risco de aspiração 

Não existem dados disponíveis (tricloroetileno) 

informação adicional 

RTECS: Dados não disponíveis 

sensação de queimadura, a tosse, respiração ofegante, laringite, falta de ar, dor de cabeça, náusea, vómito, a 

exposição e / ou o consumo de álcool podem aumentar os efeitos tóxicos., Gastrointestinal perturbação, pode ocorrer 

lesão renal., narcose (tricloroetileno) 

Toxicidade para peixes LC50 - Pimephales promelas (vairão) - 41 mg / l - 96,0 h (tricloroetileno)

MCCEO - outro peixe - 11 mg / l - 10,0 d (tricloroetileno)

latipes Oryzias - - NOEC 40 mg / l - 10,0 d (tricloroetileno)

Para o melhor de nosso conhecimento, o produto químico, e propriedades físicas toxicológicas não foram 

minuciosamente investigadas. (Tricloroetileno) 

SEÇÃO 11: Informação toxicológica 

SEÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1 toxicidade 



ADR / RID: TRICLOROETILENO IMDG: 

 

Toxicidade em dáfnias e 

outros 

CE50 - Daphnia magna (pulga de água) - 18,00 mg / l  - 48 h (tricloroetileno) invertebrados     
                                               aquáticos 

Toxicidade para algas IC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (alga verde) - 175,00 mg / l - 96 h (tricloroetileno)

12,6 Outros efeitos adversos 

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

Prejudicial para os organismos aquáticos, pode causar efeitos adversos a longo prazo no ambiente aquático. 

produtos

Oferta de soluções não recicláveis em excesso e a uma empresa de eliminação licenciada. 

embalagens contaminadas

Descarte o produto como não utilizados. 

ADR / RID: 1710 IMDG: 1710 IATA: 1710 

14,2 designação oficial de transporte da ONU 

ADR / RID: TRICLOROETILENO IMDG: 

TRICLOROETILENO

IATA: tricloroetileno

14,3 Transporte classe de perigo (es) 

ADR / RID: 6.1 IMDG: 6.1 IATA: 6.1 

grupo 14.4 Embalagem 

ADR / RID: III MGD: III Iata: III 

14.5 Perigos para o ambiente 

ADR / RID: nenhum IMDG Poluente marinho: não IATA: nenhum 

14.6 Precauções especiais para o utilizador 

Não existem dados disponíveis 

12.2 Persistência e degradabilidade 

Não existem dados disponíveis 

12.3 Potencial bioacumulativo 

             Não se bioacumula. 

12.4 Mobilidade no solo 

Não existem dados disponíveis (tricloroetileno) 

12,5 Resultados da avaliação PBT e mPmB  

Esta substância / mistura não contém componentes considerados para ser persistente, bioacumulação e tóxicas 

(PBT), ou muito persistente e muito bioacumulação (PBT) em níveis de 0,1% ou superior.

SEÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1 Métodos de tratamento de resíduos 

SEÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

14.1 Número ONU 

SEÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

15.1, regulamentos de saúde e ambientais / legislação específica para a substância ou mistura

15.2 avaliação de segurança química 

Para este produto, a avaliação de segurança química Não é 

realizada 

Esta  Ficha  de  Informações  de  Produtos  Químicos  foi  preparada  de  acordo  com a  NBR 14725-4/2014  da  
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 



 

Direitos exclusivos da Dinâmica Química Contemporânea LTDA. Permissão concedida para fazer número
 ilimitado de cópias em papel, somente para uso interno.Acredita-se que as informações acima estejam 
corretas, embora não pretendam ser totalmente abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia.
 A informação contida neste documento esta baseada no presente estado do nosso conhecimento e é 
aplicável ás precauções de segurança apropriadas para o produto. A Dinâmica Química Contemporânea 
LTDA. não responderá por nenhum dado resultante do manuseio ou do contato com o produto.

SEÇÃO 16: Outras informações 


