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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
Nome do Produto: TRIETANOLAMINA  
 

Código Interno:   TRIETANOLAMINA 
 
Principais usos recomendados: Ativador de vulcanização 
 
Cas number:  102-71-6 
 
Empresa: Basile Química Ind. e Com. Ltda. 
 
Endereço:  Rua Pierre Lafage, 196 – Vila Jaraguá – SP 
 
Fone/Fax para Emergências: (0xx11) 3299-5000 - (0xx11) 3299-5018  
 
E-mail: comercial@basilequimica.com.br 
 
 
2.   IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS 

 
Classificação do produto químico:  
 
Toxicidade aguda – Oral, Categoria 5 
Corrosão/irritação à pele, Categoria 2 
Lesões oculares graves/irritação ocular, Categoria 1 
Sensibilização à pele, Categoria 1 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Categoria 1 (fígado) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única, Categoria 3 (sistema respiratório) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida, Categoria 2 (sangue, sistema nervoso 
central, rins e fígado). 
Perigoso ao ambiente aquático – agudo, Categoria 2 
 
Perigos específicos: Produto não inflamável. 
 
Efeitos Adversos à Saúde Humana: Irritante aos olhos e pele. Irritante se inalado ou ingerido. 
 
Efeitos do Produto ao Meio Ambiente: Completamente solúvel em água e  biodegradável. 
 
 
3.   COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

 
Tipo de Produto: Substância. 
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Composição:  
 

NOME FAIXA DE CONCENTRAÇÃO(%) 
Trietanolamina 85 

 
 
Nome Químico Comum ou nome genérico: Trietanolamina 
 
Sinônimo:. 2,2´,2”-Nitrilotris-etanol; 2,2´,2”-Nitrilotri-etanol; 2,2´,2”-Nitrilotrietanol; Nitrilotrietanol; 2,2´,2”- 
Trihidroxi-trietilamina; Tris(2-hidroxietil)amina; Tri(hidroxietil)amina; Trihidroxietilamina; TEA. 
 
Registro no Chemical Abstract Service (n° do CAS): 102-71-6 
 
 
4.   MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 
Procedimentos em Caso de Intoxicação:. 
 
Inalação: Procurar auxílio médico imediato, remover a vítima para local arejado, em caso de dificuldade 
respiratória, fornecer oxigênio, em caso de parada respiratória, providenciar respiração artificial. 
 
Contato com a Pele: Remover roupas contaminadas, lavando partes atingidas com grande quantidade de 
água corrente, preferencialmente sob um chuveiro, procurar auxílio médico imediato. 
 
Contato com os olhos: Lavar imediatamente com grande quantidade de água corrente por pelo menos 15 
minutos, mantendo as pálpebras abertas, remover lentes de contato se possível, procurar auxílio médico 
imediato. 
 
Ingestão: Procurar auxílio médico imediatamente, vômito só deverá ser induzido por pessoa da área médica e 
se vômito ocorrer, mantenha a cabeça mais baixa do que o tronco para evitar aspiração do produto para os 
pulmões. 
 
Notas para o Médico: Não é conhecido antídoto específico, direcionar tratamento de acordo com os sintomas 
e as condições clínicas do paciente, em caso de inalação, considerar oxigênio, evite lavagem gástrica. 
 
 
5.    MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO   

 
Meios de Extinção Apropriados: Água spray,  espuma resistente a álcool, dióxido de carbono (CO2) ou pó 
químico seco. 
 
Perigos específicos: Produto não inflamável. 
 
Métodos especiais: Resfriar com água neblina recipientes intactos expostos e retirá-los. 
 
Proteção dos Bombeiros: Necessária proteção respiratória autônoma e roupas de proteção. 
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6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
Precauções Pessoais: Isolar e sinalizar a área, manter afastadas fontes de calor e/ou ignição. Usar os 
equipamentos de proteção indicados na seção 8, para evitar contato com o produto derramado. 
 
Precauções para o serviço de Emergência: Não disponível. 
 
Precauções ao Meio Ambiente: Evitar que o produto atinja o solo e cursos de água. Avisar as autoridades 
competentes se o produto alcançar sistemas de drenagem ou cursos de água ou se contaminar o solo ou a 
vegetação. 
 
Métodos para Limpeza: Estancar se possível. Conter o produto derramado com diques de terra ou areia. 
Eliminar fontes de ignição ou calor e transferir para recipiente adequado. Recolher restos com terra ou areia. 
Lavar o local com água que deve ser recolhida para descarte. 
 
 
7.   MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 
Medidas Apropriadas para o Manuseio: Usar em área bem ventilada. Impedir a inalação do produto, contato 
com os olhos, pele e roupas através de proteção adequada. Se ocorrer contato acidental o local deve ser 
lavado imediatamente. Chuveiros de emergência e lava-olhos devem estar disponíveis em locais apropriados. 
Lavar-se completamente após o manuseio. 
 
Condições de Armazenamento: Armazenar em local coberto, seco, frio, bem ventilado e distante de fontes de 
calor e chamas abertas, manter os recipientes bem fechados quando fora de uso. Em tanques manter a 
temperatura entre 25 e 40 ºC. 
 
Produtos e Materiais Incompatíveis: Evitar contato com metais e agentes oxidantes fortes. 
 
Materiais para embalagem: Aço inoxidável, polietileno, polipropileno. Não utilizar embalagens de zinco, cobre, 
alumínio e ligas desses metais. 
 
 
8.   CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
Parâmetros de Controle Específicos: Ventilação geral (mecânica) no recinto é geralmente suficiente, quando 
este produto for usado à temperatura ambiente. Exaustão especial é necessária nos pontos em que os vapores 
possam escapar para o ambiente de trabalho. Lava olhos e chuveiro de emergência 
 
Medidas de Controle de Engenharia: Em ambientes fechados, este produto deve ser manuseado mantendo-
se exaustão adequada (geral diluidora ou local exaustora). 
 
Equipamento de Proteção Individual Apropriado:  
 
Proteção dos Olhos/Face: Óculos de segurança com proteção lateral ou ampla visão. 
 
Proteção da Pele: Avental de PVC. Recomendamos a adoção de botas/sapatos de segurança 
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Proteção Respiratória: Em caso de emergência ou contato com altas concentrações do produto utilizar 
máscara autônoma ou ar mandado. Recomenda-se máscara com filtro para vapores orgânicos/aminas em 
caso de exposição a vapores/aerossóis. 
 
Perigos Térmicos: Não aplicável. 
 
 
9. PROPRIEDADES FISICO – QUÍMICAS 

 
Estado Físico: Líquido. 
Forma: Líquida 
Cor e Odor: Incolor. 
pH: 10,6 (Sol. 10%/20ºC) 
Ponto de Fusão: Não disponível. 
Ponto de ebulição: 335ºC 
Ponto de Fulgor: 190ºC. 
Taxa de evaporação: Não disponível. 
Inflamabilidade: Não disponível. 
Limite de explosividade superior / inferior: Não disponível. 
Pressão de vapor: < 0,0002 kPa (20 ºC). 
Densidade: 4,8 (em relação ao ar) e 1124 kg/m³ (20 ºC). 
Solubilidade : Completamente solúvel em água (20 ºC). 
Coeficiente de participação: Não disponível. 
Temperatura de Autoignição: Não disponível. 
Temperatura de decomposição: Não disponível. 
Viscosidade: 400 mPa.s (30 ºC). 
 
 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
Condições de Reatividade: Nenhuma reatividade perigosa é esperada. 
 
Condições de Instabilidade: Estável nas condições normais de uso e estocagem. 
 
Condições a evitar: Altas temperaturas, fontes de ignição e exposição prolongada ao ar. 
 
Materiais ou Substancias Incompatíveis: Metais e agentes oxidantes fortes. 
 
Produtos Perigosos da Decomposição: Em caso de combustão pode gerar fumaças tóxicas e/ou irritantes 
contendo: Óxidos de nitrogênio, óxidos de carbono e cianetos. 
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11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
Toxicidade Aguda: Trietanolamina - IARC grupo 3 (não classificado como carcinogênico para humanos). 
Estudos em animais indicam que a alimentação prolongada ou repetida provocou alterações no peso do fígado 
e rim, nefrotoxicidade, lesões microscópicas e morte. 
 
Corrosão / Irritação da pele: DL50, rato: > 16 mL/kg e  DL50, coelho: > 2000 mg/kg. 
 
Lesões Oculares: Irritante. 
 
Sensibilização Respiratória ou à pele: Não disponível. 
 
Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível. 
 
Carcinogenicidade: Não disponível. 
 
Toxidade à reprodução: Não disponível. 
 
Toxidade para órgãos por exposição única: Não disponível. 
 
Toxidade para órgãos por exposição repetida: Não disponível. 
 
Perigo por aspiração: Não disponível. 
 
 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
Efeitos ambientais / Ecotoxidade:  
Peixe - 
CL50, 96h, Pimephales promelas: 10600 - 13000 mg/L [fluxo contínuo]. 
CL50, 96h, Pimephales promelas: >1000 mg/L [estático]. 
CL50, 96h, Lepomis macrochirus: 450 - 1000 mg/L [estático]. 
Alga - 
CE50, 72h, Desmodesmus subspicatus: 216 mg/L. 
CE50, 96h, Desmodesmus subspicatus: 169 mg/L. 
Invertebrados - 
CE50, 24h, Daphnia magna: 1386 mg/L. 
CE50, 48h, Daphnia magna: 55 mg/L. 
 
Mobilidade: É esperado alta mobilidade no solo, o  produto é pouco volátil e completamente solúvel em água. 
 
Comportamento esperado: Espera-se que seja biodegradável. 
 
Impacto Ambiental: Não é esperado que acumule no ambiente. 
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13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO 

  
Tratamento e Disposição do Produto: Reprocessamento sempre que possível. Co-processamento ou 
incineração em instalações autorizadas, capazes de evitar a emissão de poluentes para a atmosfera. A 
incineração deve ser feita de acordo com a legislação municipal, estadual e federal vigentes e de acordo com 
as normas dos órgãos ambientais locais. 
 
Tratamento e Disposição da Embalagem: Não cortar ou perfurar a embalagem ou realizar serviços a quente 
próximo às mesmas. Não retirar os rótulos até que o produto seja completamente removido e a embalagem 
limpa. Dispor adequadamente como resíduo ou enviar para recuperação em empresas credenciadas. 
 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 
N° ONU: Não classificado como perigoso pela legislação de transporte de produtos perigosos. 
 
Nome apropriado para embarque: Não classificado 
 
Classe de risco: Não classificado. 
 
Número de risco: Não classificado. 
 
15. REGULAMENTAÇÕES 

 
Regulamentações 
 
Normas aplicáveis: Decreto n° 3214 do TEM 
Decreto n° 2.567 de 03/07/98, relativo à Segurança na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho. 
Consultar regulamentações locais municipais eventualmente existentes e adequar conforme necessário. 
Rótulo: Produto não regulamentado como carga perigosa. 
Risco Químico: Pode reagir com oxidantes fortes. 
Risco de Fogo: Produto isento de ignição. 
 
 
16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
 
Referências 
 
Esta Ficha de informações de segurança de Produtos Químicos foi elaborada de acordo com as orientações da 
NBR14725 de setembro de 2012 emitida pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. As 
informações contidas nesta ficha foram baseadas em nossa experiência com o produto e em dados 
apresentados em publicações técnicas. Visto que essas informações podem ser aplicadas sob condições que 
fogem do nosso controle e que podem não nos ser familiar, é de responsabilidade do usuário desta ficha 
determinar a sua conveniência para adoção das precauções de segurança necessárias ou para seus 
propósitos particulares. 
 
 


