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1.  Identificação do produto e da empresa  
 

Nome comercial: nº Material:220010 
FLOTIGAM EDA 3C  

 
Código Interno de Produto : 000000272168 
 
Identificação da sociedade/empresa 

CLARIANT S/A  
Av.d.Nacoes Unidas, 18001-Sto.Amaro  
04795-900 Sao Paulo - SP  
Número de telefone : +55 11 5683 7233  

 
Informação da substância/preparação 

Division Functional Chemicals  
  

Telefone de emergência: +55 11 47 47 47 41  
 
 

2.  Composição e Informações sobre os Ingredientes  
 

Caracterização química:  
Alquileteramina parcialmente neutralizada com ácido acético   
Derivado de amina graxo  

 
 
 
3.  Identificação dos Perigos  
 

Corrosivo 
Provoca queimaduras. 
Evitar o contato com a pele e os olhos. 
Muito tóxico para os organismos aquáticos. 

 
 
4. Medidas de  Primeiros Socorros  
 

Recomendações em geral: 
Remover todo o vestuário contaminado imediatamente. 

 

Em caso de inalação: 
Providenciar Ar fresco. 

 

Em caso de contato com a pele: 
Em caso de contato com a pele lavar imediatamente com água e sabão. 
Em caso de irritação persistente da pele procurar um médico. 

 

Em caso de contato com os olhos:  
Em caso de contato com os olhos, lavar profundamente com muita água e consultar um 
médico.  
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Em caso de ingestão:  
Enxaguar a boca com água em abundância.  
Consultar médico imediatamente e apresentar Ficha de Dados de Segurança.  

 

Recomendações para o médico:  
 

Tratamento:  
Tratar sintomaticamente. 

 
 
5.  Medidas de combate a incêndio  
 

Meios de extinção adequados:  
Espuma  
Produto seco de combate a incêndio  
Dióxido de Carbono  
Névoa de água  
Areia  

 
Perigos específicos da substância e seus produtos de combustão ou gases formados:  

Em caso de incêndio, podem ser liberados:  
Gases nitrosos (NOx)  

 
Equipamentos de proteção especiais no combate a incêndio:  

Utilizar aparelho de proteção respiratória independente da atmosfera.  
 

Informações adicionais:  
Resfriar recipientes em perigo com jato de água em spray. 

 
 
6.  Medidas de controle para derramamento ou vazamento  
 

Medidas de prevenção referidas a pessoas:  
Manter pessoas afastadas e permanecer no lado de onde sopra o vento. 
Manter  afastado de fontes de ignição. 

 
Medidas de proteção ao meio ambiente:  

Não permitir que atinja Águas Superficiais/Águas Subterrâneas/Canalizaçäo.  
 

Procedimento de limpeza/recolhimento:  
Recolher com material ligante de líquido (p. ex. areia).  
Enxaguar o resto com muita Agua.  

 
Recomendações adicionais:  

Líquido Corrosivo 
Recolher todo o produto derramado 

 
 
7.  Manuseio e Armazenamento  
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Recomendações para utilização sem perigo:  
Abrir e manusear recipiente com cuidado.  

 
Recomendações para prevenir incêndio e explosão: 

Observar as medidas de precaução usuais requeridas para a manipulação segura de fluidos 
orgânicos.  

 
Informações adicionais para condições de armazenagem: 

Manter recipiente hermeticamente fechado.  
Proteger do calor e contra radiação solar direta.  
A temperatura de estocagem não deve ultrapassar 30 °C.  

  
 
8.  Controle de exposição e proteção individual  
 

Medidas de higiene do trabalho: 
Não fumar,comer ou beber durante o trabalho. 
Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho 

 

Proteção respiratória:  Em caso de ventilação insuficiente, colocar aparelho de 
proteção respiratória. 
Máscara completa. 
Filtro A (gás e vapores organicos) segundo  norma DIN EN 
141 

  

Proteção das mãos:  Luvas de PVC  
 

Proteção dos olhos:  Oculos de proteção com proteção lateral 
 

Proteção do corpo:  roupa de proteção 
avental de PVC 
Botas de PVC - dependendo da operação, considerar o uso 
de Botas de PVC com biqueira de aço. 

 
 
9.  Propriedades físico-químicas  
 

Estado físico:  líquido 
Cor:  incolor até amarelado 
Odor:  característico 

 
Ponto de solidificação : < -5 °C 

Método:  ASTM D 2386 
 

Ponto de ebulição : cerca 80 °C 
Método:  OCDE, Guideline 103 

 
Ponto de Fulgor:  > 100 °C 

Método:  ASTM D 93 (copo fechado) 
 

Temperatura de ignição:  > 200 °C 
Método:  ASTM E 659 
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Limite inferior de 
explosividade:  

 
não aplicável 

 
Limite superior de 
explosividade:  

 
não aplicável 

 
Densidade:  cerca 0,903 g/cm3 (20 °C) 

Método:  OCDE, Guideline 109 
 

Solubilidade em água:     
insolúvel 

 
valor pH:   

não aplicável 
 
 
10. Estabilidade e reatividade  
 

Decomposição térmica:  > 200 °C 
Método:  ASTMD 3417 

 
Produtos perigosos de decomposição: 

Quando manuseado e armazenado apropriadamente, não há conhecimento de produtos 
perigosos formados na decomposição. 

 
 
11. Informações toxicológicas 
 

Toxicidade oral aguda:  DL50   200 - 1.000 mg/kg (Ratazana) 
Método:  Resultado do teste de uma preparação  semelhante. 

 
Efeito de irritação dérmica:  corrosivo (Coelho) 

O teste foi efetuado com formulação semelhante. 
 

Irritante aos olhos:  corrosivo (Olho de Coelho) 
Método:  OECD 405 
O teste foi efetuado com formulação semelhante. 

 
Observações:  

O produto não foi testado. As informações são derivadas de produto de composição análoga 
de acordo com o "Purple Book" da OECD, 28º Reunião do Comitê Químico em Novembro 
/1998, capítulo 3.1 nr. 291 - GHS 

 
 
12. Informações ecológicas  
 

Biodegradabilidade:  95 % (28 d) 
fácil degradabilidade 
Método: OECD 301 D 
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Toxicidade em peixes:  CL50    3,58 mg/l (96 h, Brachydanio rerio) 
Método: OECD 203 

 
Toxicidade em bactérias:  CE50    49,35 mg/l (3 h, Lodo biológico) 

Método: OECD 209 
 

Demanda química de 
oxigênio (DQO):  

> 2.000.000 mg/l  

 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição  
 

Produto:  
Conduzir a uma Unidade de Incineração, observando as normas das autoridade 
locais. 
Coletar resíduos em separado em recipientes adequados, identificados, que possam  
ser fechados. 

 
Embalagens não limpas:  

As embalagens contaminadas devem ser consideradas resíduos e como tal deverão 
ser dispostas ou tratadas para reutilização / reciclagem em acordo com as normas 
locais vigentes, em instalações aprovadas pelas autoridades ambientais pertinentes. 
Os resíduos gerados devido ao tratamento das embalagens deverão ser processados 
de tal maneira a evitar a contaminação do meio ambiente.  

  
 
14. Informações para transporte  
 

MERCO   
 Nome Apropriado para 

Embarque: 
ALQUILAMINAS, N.E., corrosivas  

 Classe: 8 
 Grupo de embalagem: II 
 nº ONU: UN 2735 
 Risco Primário: 8 
 Número de perigo: 80 
 Observação: Transporte permitido 

 
 

IATA   
 Proper shipping name: Amines, liquid, corrosive, n.o.s.  
 Class: 8 
 Packing group: II 
 UN/ID number: UN 2735 
 Primary risk: 8 
 Remarks Shipment permitted 
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IMDG   
 Proper shipping name: Amines, liquid, corrosive, n.o.s.  
 Class: 8 
 Packing group: II 
 UN no. UN 2735 
 Primary risk: 8 
 Remarks Shipment permitted 
 EmS : F-A      S-B 

 
 
15. Regulamentações  
 

Etiquetagem Brasileira de acordo com a Norma Regulamentadora nº 26 do Ministério do 
Trabalho 
 
Número ONU: 2735 
 
Frases de risco 

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação. 
Nocivo em contato com a pele. 
Provoca queimaduras. 
Conduzir a uma Unidade de Incineração, observando as normas das autoridade locais. 

 
Frases de segurança 

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e ventilado. 
Após contato com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. 
Em caso de ingestão solicitar aconselhamento médico imediatamente e apresentar 
embalagem ou etiqueta. 
Em caso de contato com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar 
um especialista. 
Em caso de inalação transportar para o Ar fresco e solicitar aconselhamento médico. 
Se houver problema de respiração ajeitar oxigênio. 

 
 
16.Outras Informações  
 
 

Os dados são baseados em nosso estágio atual de conhecimento e destinam-se a 
descrever o produto em relação aos requisitos de segurança. As informações fornecidas 
não implicam em quaisquer garantias de especificações particulares ou gerais. É de 
responsabilidade do usuário garantir que o produto seja adequado para o uso e método de 
aplicação previsto. Não assumimos responsabilidade por qualquer dano causado pela má 
utilização desta informação. Para os demais casos, aplica-se nossa condição geral de 
vendas.  


