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

1.1. Identificador do produto 

Forma do produto : Substância 

Nome da substância : Triethyl Citrate 

Denominação química : Citrato de trietilo 

Nome IUPAC : 1,2,3-triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate 

N.º CE : 201-070-7 

N.º CAS : 77-93-0 

N.º de registo REACH : 01-2119980975-17-0000 

Fórmula : C12H20O7 

Sinónimos : TEC; Triethyl Citrate PG/NF; Triethyl Citrate FCC 

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas 

1.2.1. Utilizações identificadas relevantes 

Utilização da substância ou mistura : Formulação numa mistura 

Ingrediente aromatizante 

Produtos cosméticos, produtos de higiene pessoal 

Perfumes, fragrâncias 

1.2.2. Utilizações desaconselhadas 

Não existem informações adicionais disponíveis 

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança 

1.4. Número de telefone de emergência 

Número de emergência : Vertellus: +1-336-292-1781 

CHEMTREC (USA): +1-800-424-9300 

CHEMTREC (International):+1-703-527-3887 

US National Poison Help: +1-800-222-1222 

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos 

2.1. Classificação da substância ou mistura 

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] 

Não classificado 

Efeitos adversos decorrentes das propriedades físico-químicas assim como os efeitos adversos para a saúde humana e para o ambiente 

Não existem informações adicionais disponíveis 

2.2. Elementos do rótulo 

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] 

Rotulagem não aplicável 

2.3. Outros perigos 

Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento REACH 

Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento REACH 

Fornecedor 

Vertellus LLC 

201 North Illinois Street, Suite 1800 

Indianapolis, Indiana 46204, USA 

T: +1-317-247-8141 

SDS@Vertellus.com 

Representante único 

Vertellus Specialties UK Ltd 

Seal Sands Road 

Seal Sands 

TS2 1UB Middlesbrough - UK 

REACH@Vertellus.com 
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SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes 

3.1. Substâncias 

Denominação Identificador do produto %  Classificação de acordo 
com o regulamento (CE) nº 
1272/2008 [CLP] 

Triethyl Citrate (N.º CAS) 77-93-0 

(N.º CE) 201-070-7 

(N.º REACH) 01-2119980975-17-

0000 

100 Não classificado 

3.2. Misturas 

Não aplicável 

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros 

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros 

Primeiros socorros em caso de inalação : Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a 

respiração. Em caso de sintomas respiratórios: Contacte um centro de informação 

antivenenos ou um médico. 

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Enxaguar a pele com água/tomar um duche. Em caso de irritação cutânea: consulte um 

médico. 

Primeiros socorros em caso de contacto com os 

olhos 

: Enxaguar imediatamente com água durante um período prolongado, mantendo os olhos 

bem abertos. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

Primeiros socorros em caso de ingestão : Enxaguar a boca com água. NÃO provocar o vómito. Consulte um médico. 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados 

Sintomas crónicos : Não se preveem riscos crónicos para a saúde decorrentes deste material. 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários 

Tratamento sintomático. 

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios 

5.1. Meios de extinção 

Meios de extinção adequados : Água pulverizada. Espuma. Dióxido de carbono (CO2). Químico seco. 

Meios de extinção inadequados : Não utilizar um jato de água potente, uma vez que poderá provocar a propagação do 

incêndio. 

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura 

Perigo de incêndio : Não inflamável. 

Perigo de explosão : O produto não é explosivo. 

Produtos de decomposição perigosos em caso de 

incêndio 

: Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. 

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios 

Instruções de luta contra incêndios : Combater o incêndio tomando as precauções normais e a partir de uma distância razoável. 

Proteção durante o combate a incêndios : Usar o equipamento de proteção individual recomendado. Proteção completa do corpo. 

Máscara respiratória autónoma isolante. 
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SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais 

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência 

Medidas gerais : Ventilar a zona do derrame. Não respirar os fumos. Não pode entrar em contacto com os 

olhos, a pele ou a roupa. 

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência 

Procedimentos de emergência : Evacuar o pessoal supérfluo. 

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência 

Procedimentos de emergência : Não intervir no combate ao fogo sem um equipamento de proteção adequado. 

6.2. Precauções a nível ambiental 

Não permitir a dispersão do produto no ambiente. Evitar a entrada nos esgotos e nas águas potáveis. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza 

Para confinamento : Conter quaisquer derrames com barreiras ou absorventes de modo a evitar a sua 

penetração nos esgotos ou cursos de água. 

Métodos de limpeza : Absorver o material derramado com areia ou terra. Recolher em recipientes apropriados e 

fechados para eliminação. Lavar a zona contaminada com muita água. 

Outras informações : Recolher todos os resíduos em recipientes adequados e rotulados e eliminar de acordo 

com a legislação local. 

6.4. Remissão para outras secções 

Para mais informações, consultar a secção 8: «Controlos da exposição/proteção individual». Referente a descarga de resíduos após a limpeza, ver 

secção 13. 

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro 

Precauções para um manuseamento seguro : Usar equipamento de proteção individual. Evitar qualquer contacto direto com o produto. 

Medidas de higiene : Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. Lavar as mãos depois de 

manusear o produto. Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades 

Condições de armazenamento : Armazenar em local seco. Armazenar em recipiente fechado. Armazenar em local bem 

ventilado. 

Produtos incompatíveis : Ácidos fortes. Bases fortes. Agentes comburentes fortes. 

Materiais incompatíveis : Nenhum conhecido. 

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s) 

Produtos cosméticos, produtos de higiene pessoal. Perfumes, fragrâncias. 

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual 

8.1. Parâmetros de controlo 

Triethyl Citrate (77-93-0) 

DNEL/DMEL (Trabalhadores) 

Aguda - efeitos sistémicos, inalação 634,8 mg/m³ 

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 20 mg/kg de massa corporal/dia 

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação 211,58 mg/m³ 

DNEL/DMEL (População em geral) 

Aguda - efeitos sistémicos, inalação 208,8 mg/m³ 
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A longo prazo - efeitos sistémicos, oral 20 mg/kg de massa corporal/dia 

A longo prazo - efeitos sistémicos, inalação 69,57 mg/m³ 

A longo prazo - efeitos sistémicos, cutânea 20 mg/kg de massa corporal/dia 

PNEC (Água) 

PNEC aqua (água doce) 0,024 mg/l 

PNEC aqua (água do mar) 0,0024 mg/l 

PNEC aqua (intermitente, água doce) 0,24 mg/l 

PNEC aqua (intermitente, água do mar) 0,24 mg/l 

PNEC (STP) 

PNEC estação de tratamento de águas 

residuais 

550 mg/l 

8.2. Controlo da exposição 

Controlos técnicos adequados: 

Assegurar a ventilação por exaustão local ou a ventilação geral da sala. Devem estar disponíveis dispositivos de emergência para lavagem dos 

olhos e chuveiros de segurança nas imediações dos locais em que exista risco de exposição. 

 

Proteção das mãos: 

Luvas resistentes a produtos químicos (de acordo com a norma europeia EN 374 ou equivalente). Luvas de proteção em neopreno. luvas de 

borracha nitrílica. Luvas de proteção de PVC 

 

Proteção ocular: 

Óculos de proteção contra químicos ou óculos de segurança. Usar proteção ocular, de acordo com a norma EN166. 

 

Proteção do corpo e da pele: 

Roupas de proteção de mangas compridas. Calçado de proteção resistente aos agentes químicos 

 

Proteção respiratória: 

Em caso de ventilação inadequada, usar protecção respiratória. 

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas 

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base 

Estado físico : Líquida 

Aspeto : Límpido, oleoso. líquido. 

Massa molecular : 276,28 g/mol 

Cor : Incolor. 

Odor : Muito fraco. 

Limiar olfativo : Não existem dados disponíveis 

pH : Não existem dados disponíveis 

Velocidade de evaporação relativa (acetato de 

butilo = 1) 

: < 1 

Ponto de fusão : Não existem dados disponíveis 

Ponto de congelação : -55 °C 

Ponto de ebulição : 294 °C 

Ponto de inflamação : 155 °C (Vaso aberto) 

Temperatura de combustão espontânea : 394 – 397 °C 

Temperatura de decomposição : Não existem dados disponíveis 

Inflamabilidade (sólido, gás) : Não aplicável 

Pressão de vapor : 0,000252 kPa (25°C) 
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Densidade relativa de vapor a 20 °C : 9,7 

Densidade relativa : 1,14 

Densidade : 1,137 g/ml (20°C) 

Solubilidade : Água: 6,5 g/l [22°C] 

Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) : 1,17 

Viscosidade, cinemática : ≈ 31 mm²/s (valor calculado) 

Viscosidade, dinâmica : 35,2 mPa·s (25°C) 

Propriedades explosivas : O produto não é explosivo. 

Propriedades comburentes : N.º. 

Limites de explosão : Não existem dados disponíveis 

9.2. Outras informações 

Não existem informações adicionais disponíveis 

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade 

10.1. Reatividade 

Não são conhecidas reações perigosas. 

10.2. Estabilidade química 

O produto é estável em condições de manuseamento e armazenagem normais. 

10.3. Possibilidade de reações perigosas 

Estável sob condições normais de utilização. 

10.4. Condições a evitar 

Sobreaquecimento. Chama aberta. 

10.5. Materiais incompatíveis 

Ácidos fortes. Bases fortes. Agentes comburentes fortes. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos 

Dióxido de carbono. Monóxido de carbono. 

SECÇÃO 11: Informação toxicológica 

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos 

Toxicidade aguda (via oral) : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

Toxicidade aguda (via cutânea) : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

Toxicidade aguda (inalação) : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

 

Triethyl Citrate (77-93-0) 

DL50 oral rato 5900 mg/kg 

DL50 cutânea coelho > 5000 mg/kg 

CL50 Inalação - Ratazana [ppm] 1300 ppm 

 

Corrosão/irritação cutânea : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

Lesões oculares graves/irritação ocular : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

Sensibilização respiratória ou cutânea : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

Mutagenicidade em células germinativas : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

Carcinogenicidade : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

 

Toxicidade reprodutiva : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 
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Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 

exposição única 

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

 

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - 

exposição repetida 

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

 

Perigo de aspiração : Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

 

Triethyl Citrate (77-93-0) 

Viscosidade, cinemática ≈ 31 mm²/s (valor calculado) 

SECÇÃO 12: Informação ecológica 

12.1. Toxicidade 

Perigoso para o ambiente aquático, curto prazo 

(agudo) 

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

Perigoso para o ambiente aquático, longo prazo 

(crónico) 

: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos 

 

Triethyl Citrate (77-93-0) 

CL50 peixes 1 327 mg/l 

CE50 Daphnia 1 7262 mg/l 

CE50 72h algas 1 > 100 mg/l 

12.2. Persistência e degradabilidade 

Triethyl Citrate (77-93-0) 

Persistência e degradabilidade Facilmente biodegradável. 

12.3. Potencial de bioacumulação 

Triethyl Citrate (77-93-0) 

Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Pow) 1,17 

Potencial de bioacumulação Nenhuma bioacumulação. 

12.4. Mobilidade no solo 

Triethyl Citrate (77-93-0) 

Mobilidade no solo Baixa mobilidade (solo) 

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB 

Triethyl Citrate (77-93-0) 

Esta substância/mistura não preenche os critérios PBT do anexo XIII do Regulamento REACH 

Esta substância/mistura não preenche os critérios mPmB do anexo XIII do Regulamento REACH 

12.6. Outros efeitos adversos 

Não existem informações adicionais disponíveis 

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos 

Métodos de tratamento de resíduos : Destruir de forma segura de acordo com a regulamentação local e nacional. 
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Recomendações relativas à eliminação de águas 

residuais 

: Não efetuar a descarga dos resíduos no sistema de esgotos. 

Recomendações relativas à eliminação do 

produto/da embalagem 

: Eliminar o conteúdo/recipiente em local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou 

especiais, em conformidade com a regulamentação local, regional, nacional e/ou 

internacional. 

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte 

De acordo com as exigências de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. Número ONU 

Não aplicável Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado 

14.2. Designação oficial de transporte da ONU 

Não aplicável Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado 

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte 

Não aplicável Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado 

14.4. Grupo de embalagem 

Não aplicável Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado 

14.5. Perigos para o ambiente 

Não aplicável Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado Não regulamentado 

Não existem informações suplementares disponíveis 

14.6. Precauções especiais para o utilizador 

Transporte por via terrestre 

Não aplicável 

Transporte marítimo 

Não regulamentado 

Transporte aéreo 

Não regulamentado 

Transporte por via fluvial 

Não regulamentado 

Transporte ferroviário 

Não regulamentado 

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC 

Não aplicável 

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação 

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente 

15.1.1. Regulamentações da UE 

Sem restrições de acordo com o anexo XVII de REACH 

Triethyl Citrate não consta da lista de substâncias candidatas do REACH 

Triethyl Citrate não consta do anexo XIV do REACH 

Triethyl Citrate não está sujeito/a ao Regulamento (UE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à 

exportação e importação de produtos químicos perigosos. 

Triethyl Citrate não está sujeito/a ao Regulamento (UE) n.º 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a 

poluentes orgânicos persistentes 
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15.1.2. Regulamentos Nacionais 

Incluído no AICS (Inventário Australiano de Substâncias Químicas) 

Incluído na DSL (Lista de Substâncias Domésticas) canadiana 

Incluído no IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China) 

Referido no EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 

Incluído no inventário japonês ENCS (Existing & New Chemical Substances) 

Referido na ISHL (Industrial Safety and Health Law) do Japão 

Incluída no KECL/KECI (Inventário das Substâncias Químicas Existentes na Coreia) 

Incluído no NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals) 

Incluído no PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances) 

Incluído no inventário TSCA (Toxic Substances Control Act) dos Estados Unidos 

Listado no INSQ (Inventário nacional de substâncias químicas do México) 

Enumeradas no TCSI (Inventário de Substâncias Químicas de Taiwan) 

Alemanha 

Classe de perigo para a água (WGK) : WGK 1, Ligeiramente perigoso para a água (Classificação de acordo a AwSV; N.º ID 5227) 

15.2. Avaliação da segurança química 

Foi realizada uma avaliação da segurança química pelo registante 

SECÇÃO 16: Outras informações 

Indicações de mudanças: 

Todos os capítulos foram modificados em relação à versão anterior (novo programa informático). 

 

Abreviaturas e acrónimos: 

N.º CAS Número CAS 

ADN Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegável Interior 

ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada 

CLP Regulamento (CE) n.º 1272/2008 relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem 

DNEL Nível derivado de exposição sem efeitos 

N.º CE Número CE 

CE50 Concentração efetiva média 

EN Norma Europeia 

IATA Associação Internacional de Transporte Aéreo 

IMDG Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas 

CL50 Concentração letal média 

DL50 Dose letal média 

OCDE Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico 

PBT Persistente, bioacumulável e tóxica 

PNEC Concentração previsivelmente sem efeitos 

REACH Regulamento (CE) n.º 1907/2006 relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de produtos 

químicos 

RID Disposições relativas ao transporte internacional ferroviário de mercadorias perigosas 

FDS Ficha de Dados de Segurança 

mPmB Muito persistente e muito bioacumulável 

WGK Classificação da classe para a água 

 

Fontes de dados : Vertellus. Dados REACH. 
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Outras informações : ™ Marca de propriedade ou licenciados para o grupo Vertellus de empresas, registradas nos Estados 

Unidos ou em outro lugar. 

FDS UE (Anexo II do REACH) 

Nota importante: Por favor, note que as informações contidas neste documento são fornecidas sem garantia de qualquer tipo. Os usuários devem 

considerar estes dados apenas como um complemento a outras informações recolhidas por eles e deve fazer determinações independentes de 

adequação e completude das informações de todas as fontes para garantir a adequada utilização e descarte destes materiais e a segurança e a 

saúde dos funcionários e clientes. Os destinatários são aconselhados a confirmar com antecedência a necessidade que a informação é atual, 

aplicável e adequado às suas circunstâncias. As informações aqui contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. ESTA FOLHA DE DADOS DE 

SEGURANÇA SUBSTITUI TODAS AS EDIÇÕES ANTERIORES. 


