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1. Identificação do produto e da empresa 
 
Identificação da substância/preparação 
Referência do produto:  

Nome do produto: ETER METILICO DO PROPILENO GLICOL (DOWANOL PM) 
 
Identificação da sociedade/empresa 
Empresa:  CONTROL LAB COM. DE PROD. P/LAB. LTDA  

Rua Niterói, 81, CEP 83010-600 – São Jose dos Pinhais - Paraná - Brasil  
Tel (0xx41) 32821090 - Fax (0xx41) 32821090 e-Mail: contato@ctrl-lab.com.br 
 

 
2. Identificação de perigos 
 
CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO DO PRODUTO (ABNT NBR 14725-2)  
 
Líquidos inflamáveis (Categoria 3) 
Toxicidade reprodutiva ( Categoria 1B) 
Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição  única (Categoria 3), Sistema nervoso central 
 
ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM (ABNT NBR 14725-3) 
 
Pictogramas:  

 
 
Palavra de Advertência:  Perigo 
 
H226 Líquido e vapor inflamáveis. 
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens. 
H360 Pode afectar a fertilidade ou o nascituro 
 
Frases de Precaução:  
P201 Pedir instruções específicas antes da utilização. 
P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/ superfícies quentes. Não 
fumar. 
P261 Evitar respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis 
P303 + P361 + P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE  (ou o cabelo): retirar 
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com 
água/tomar um duche. 
P304 + P340 + P312 EM CASO DE INALAÇÃO : retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e 
mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta 
indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS 
ou um médico. 
P308 + P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 
P370 + P378 Em caso de incêndio: para extinguir utilizar areia seca, um produto 
químico seco ou espuma resistente ao álcool. 
P403 + P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. 
P403 + P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco. 
 
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) 
Não há. 
 
3. Composição e informação sobre os ingredientes 
 

Nome comum:  1-metoxi-2-propanol / 2 metóxi-1-propanol  
N° CAS:  107-98-2 / 1589-47-5  
Peso molecular:  90.12 g/mol 
Fórmula Hill:  C4H10O2 
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4. Medidas de primeiros socorros 
 
Descrição das medidas de primeiros socorros 
 
Recomendação geral 
Consultar um médico. Mostrar esta ficha de segurança ao médico de serviço. 
 
Em caso de inalação 
Se for respirado, levar a pessoa para o ar fresco. Se não respirar, dar respiração artificial. Consultar um médico. 
 
Em caso de contacto com a pele 
Lavar com sabão e muita água. Consultar um médico. 
 
Se entrar em contacto com os olhos 
Lavar os olhos com água como precaução. 
 
Em caso de ingestão 
NÃO provocar vómito. Nunca dar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Enxaguar a boca com água. Consultar um médico. 
 
Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos c omo retardados 
Até onde sabemos, as propriedades químicas, físicas e toxicológicas não foram minuciosamente investigadas. 
 
Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratam entos especiais necessários 
Dados não disponíveis 
 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios adequados de extinção:  Utilizar água pulverizada, espuma resistente ao álcool, produto químico seco ou dióxido de carbono. 
 
Riscos especiais:   Óxidos de carbono 
 
Equipamento especial de proteção para o combate ao incêndio:  Usar equipamento de respiração autónomo para combate a 
incêndios, se necessário. 
 
Outras informações:  Os jatos de água podem ser utilizados para arrefecer os contentores fechados. 
 
 
6. Medidas de controle para derramamento ou vazamen tos 
 
Medidas de proteção para as pessoas:  Usar equipamento de proteção individual. Evitar a respiração do vapor/névoa/gas. 
Assegurar ventilação adequada. Cortar todas as fontes de ignição. Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Atenção com a 
acumulação de vapores que pode formar concentrações explosivas. Os vapores podem-se acumular nas áreas baixas. 
 
Medidas de proteção do meio ambiente:  Não Prevenir dispersão ou derramamento, se seguro. Não permitir a entrada do produto 
no sistema de esgotos. 
 
Procedimentos de limpeza / absorção:    Controlar e recuperar o líquido derramado com aspirador protegido electricamente ou 
varrer a seco e poro líquido dentro de contentores para a eliminação de acordo com as regulações locais. 
 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
•  MANUSEIO  
 
Indicações para manuseio seguro: Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.Evitar a inalação do vapor ou 
da névoa. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.Tome medidas para impedir a formação de 
electricidade estática. 
 
•  ARMAZENAMENTO  
 
Armazenar em local fresco. Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado. Os contentores abertos 
devem ser cuidadosamente fechados de novo e têm que ficar direitos para evitar a dispersão.  
Sensível ao ar. Forma peróxidos explosivos pelo armazenamento prolongado. Pode formar peroxidos em contacto com o ar. 
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8. Controle de exposição e proteção individual 
 
Medidas de controle de engenharia:  Fornecer sistema de exaustão geral ou local para manter os níveis do produto no ambiente 
abaixo do limite de exposição. 
 
Parâmetros de controle 
 
Limites de exposição:  150 ppm – TLV-STEL 
 
Equipamentos de proteção individual 
 
Proteção das mãos pele e corpo:  Vestuário de proteção química, luvas e botas. 
 
Proteção dos olhos e rosto:  óculos de segurança. 
 
Proteção respiratória:  Quando a concentração de produto na atmosfera ultrapassar os limites, deve-se adotar uma máscara com 
filtros específicos ou uma mascara de respiração autônoma de pressão positiva. 
 
 
9. Propriedades físico-químicas 
 

Forma:  Líquido Limite de explosividade superior:  Não disponível. 
  
Cor:  Incolor Limite de explosividade inferior:  Não disponível. 
  
Odor:  Leve odor de éter, incômodo acima de 100 ppm. Densidade (20ºC): (Ar = 1) 3,12. 
  
pH:  Não disponível Pressão de vapor (20ºC): 11,829 
  
Ponto de fusão:  -97.ºC Solubilidade em água: miscível em água em todas as 

proporções. 
  
Ponto de ebulição:  120ºC 
 
Ponto de fulgor: 31,1ºC 

 
Temperatura de ignição: 287ºC 

  
 

 
10. Estabilidade e reatividade 
 
Condições a serem evitadas:  
Aquecimento.  
 
Substâncias a serem evitadas:  
Evitar contato com ácidos fortes, bases fortes e agentes oxidantes. 
 
Produtos de decomposição perigosa:  
Outros produtos de decomposição perigosos - Dados não disponíveis 
 
 
11. Informações toxicológicas 
 
•   TOXICIDADE AGUDA  
 
DL50 Oral  - Rato - 11,700 mg/kg 
Observações: Comportamento: Convulsões ou acção sobre o despoletamento da crise epiléptica. 
Comportamento: Ataxia Pulmões, tórax ou respiração: Dispnéia 
CL50 Inalação  - Ratazana - 5 h - 10000 ppm 
DL50 Dérmico  - Coelho - 13,000 mg/kg 
 
•   TOXICIDADE SUBAGUDA OU CRÔNICA  
 
Sensibilização:  
Experiência no homem:  Dados não disponíveis. 
 
Mutagenicidade:  
Dados não disponíveis. 
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12. Informações ecológicas 
 
Efeitos ambientais 
 
A bioconcentração é baixa. Porém o potencial para mobilidade no solo é muito elevado(KOC entre 0 e 50). 
 
Persistência / degradabilidade 
 
A Demanda Bioquímica de Óxigênio 20 dias é 1,14p/p 
A Demanda Bioquímica de Óxigênio 5 dias está abaixo dos limites de detecção. 
A meia-vida na troposfera é estimada em 3,1-7,8 horas. 
A Demanda Teórica de Óxigênio é calculada em 1,95p/p 
O material é prontamente biodegradável.Passou o Teste OECD para biodegradabilidade imediata. 
 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
•   PRODUTO  
 
Queimar em um incinerador químico equipado com pós-combustor e purificador de gases, mas tomar precauções adicionais ao 
colocar esse material em ignição, visto que é altamente inflamável. Propor a entrega de soluções excedentes e não recicláveis a uma 
empresa idónea de tratamento de resíduos. 
     
•   EMBALAGEM  
 
Descontaminação:  Não reaproveitar as embalagens para outros fins.  
Eliminação:  Descartar em instalação autorizada. 
 
 
14. Informações sobre transporte 
 
Nome aprorpiado para embarque:  1-metóxi-2-propanol 
Número da ONU:  3092 
Classe de risco:  3 
Número de risco:  30 
Grupo de embalagem: III 
Quantidade lomitada por veículo :  500Kg 
 
Transporte aéreo: 
 
Nome para embarque:  1-metóxi-2-propanol 
Número da ONU:  3092 
Classe de risco: 3 
Quantidade reportável (avião de carga): 220L 
Grupo de embalagem: III 
 
Transporte Marítimo: 
 
Nome para embarque: 1-metóxi-2-propanol 
Número da ONU:  3092 
Classe de risco:  3 
Grupo de embalagem  : III 
Número sem:  F-E, S-D 
Não é poluente marítimo 
 
 
15. Regulamentações 
 
NORMA ABNT NBR 14725-4:2014. 
 
 
16. Outras Informações 
 
As informações acima foram obtidas de fontes confiáveis. Embora estas não sejam totalmente abrangentes, apresentam   um   vasto   
conhecimento   referente   às   características   do   produto,   devendo   ser   usadas   como   um guia.   A   Control Lab   não   deverá   
ter   responsabilidade   legal  por   quaisquer   danos   resultantes   do   manuseio   ou   do contato com o produto acima. 
 
 


