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Nome do Produto                            Mistura gasosa Etileno em Nitrogênio 
                                                          GET 
Nome da Empresa                           AIR PROCESS GASES INDUSTRIAIS 
Endereço                                          Av. Gabriela Mistral,221  Penha de França - - SP 
Telefone da empresa                       (XX) 11 2647-2147 
Telefones para emergências          (XX)  11 2647-0496 /2647-2147 ou 0800 0111 767(SOS COTEC) 
Fax                                                     (XX) 11 2647-2147 
 

 
 

 
Perigos mais importantes              G  comprimido que con m  inflam vel abaixo do limite de explosividade com 

nitrogênio. 
O cilindro poder  explodir se aquecido ou exposto a chama. 
O recipiente pode explodir se aquecido. Cilindros rompidos podem projetar-se 
violentamente. 
Mistura incolor, inodora, etileno  de dif cil detecç o em baixas concentraç es  
embora tenha cheiro adocicado. 

                                                              Um vazamento acidental em ambiente fechado pode alterar a concentraç  do ar e   
                                                                 tornar a atmosfera deficiente de oxigênio gerando potencial para asfixia. 

Efeitos do produto Exposiç  a essa mistura, poder  causar: 
seas, tontura, dores de cabeça. 

Altos veis de inalaç  podem ser fatais, devido  asfixia por deficiência de 
oxigênio em local fechado. 
 

 
 

 
Preparado                                    GET - Mistura de gases  
Natureza qu ica  Etileno  extremamente inflam vel, Nitrogênio inerte nas condiç es normais 

                    Eteno, aceteno, eterino, s olificante, elail, hidrogênio 
Comerciais 
(*)nota                                                Alguns  produtos  têm  nomes  comerciais  diferenciados  pelo  preparo  no  processo  de   
                                                                 enchimento e teor de pureza com concentra es m nimas, que n o interferem nas caracter sticas  
                                                               do produto, quanto ao risco  sa de. 

      00074-85-1 Etileno (C2H4)            7727-37-9 Nitrogênio(N2) 
                                                          (0,5 at  5,5%) abaixo do Limite Inferior  
                                                                        de explosividade 
 
Ingredientes que contribuam            
para o perigo 
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4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

                                            Remova a v ima para local bem arejado o mais r ido poss vel. 
Manter a v tima em repouso e aquecida. 
Apenas pessoal treinado deve administrar oxigênio suplementar ou ressuscitaç
cardiovascular, se necess rio. 
Aplicar respiraç  artificial, se a v ima parar de respirar. 

                                        
                                                           Aplicar a respira  

 
 

 
     Utilize  

 
 

Pare o vazamento se isto puder ser feito sem risco. 
                                         

-  
      

 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
                                                           

 
 

 
Pare o vazamento se isto puder ser feito sem risco. 
Ventila  

 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 
Manuseio                                         Atente para as informaç  de exposiç o em excesso ao produto (item 3 
                                    daFISPQ). 
                                                          Abrir lentamente a v lvula para evitar choque de press ca permanecer na frente 
                                                          da v lvula ao abri-la. 
                                                          Impedir a entrada de gua no recipiente. 

 permitir o retorno do produto para o recipiente. Contatar  
                                                                  seu revendedor Air Process em caso de d vida. 
Armazenamento                               

. 
                                                          Proteja o cilindro contra quedas, com o uso de correntes. 

 
     

e emergência, 
 

 
 

                                                          armazenamento 
                                                        

 
Produtos e materiais                      Sob certas cond  
Materiais seguros para                   
Embalagens                                     
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                     Etileno: Asfixiante simples. Ref. NR-15 / ACGIH TWA 200ppm asfixiante 
                                                           Nitrogênio: Asfixiante simples 
Ocupacional                                      

                     Utilize protetores ou m scaras aut nomas quando estiver em reas em que a  
                                                          exposiç  esteja acima do LT (vide limite de exposiç  ocupacional acima). Se 
                                                          necess rio, instale equipamentos de monitoramento autom ico para detectar vel  
                                                             de M xido de carbono. 

 
 

Outros Equipamentos                     -se o uso de botas 
Protetores                                        de segurança com biqueiras de aço e vestimentas protetoras para o manuseio de 
                                                          cilindros. 

 
 

                                                         ETILENO                                          NITROGENIO 
     Gasoso                                                Gasoso 

Cor                                                   Incolor                                                  Incolor 
Odor                                                 Adocicado                                            Inodor 
PH                                                   

 a 10 psi                  -196                                                  -  
a 1                     -103                                                  -  

  9,5                                                    -  
            

Densidade relativa liquido               =1)  
                  1(ar=1)                                                 0,97 (ar=1) 

 
              Deconhecida                                        20 mg/l 

Peso molecular                                 28,05                                                    28 
 

Gama de inflamabilidade                 2,2  plica 
Outros dados                                   G  mais pesado do que o ar. Pode-se acumular em espaços confinados, em  
                                                           especial ao n vel ou abaixo do solo. 
 

 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
Estabilidade Pode formar mistura explosiva com oxidantes. 
Reaç es perigosas Pode-se decompor com alta temperatura e/ou press  
Condiç es a evitar Cilindros expostos a altas temperaturas ou fogo direto podem romper-se ou explodir 
Materiais ou                                      

 
Reage violentamente com oxidantes 
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11  

Inalaç Em  elevadas concentraç es, a mistura asfixiante produz uma r ida insuficiência 
respirat ria. Os sintomas s  de dor de cabeça, n useas, v mitos, que podem levar 
perda de consciência. 
Efeitos toxicol icos desconhecidos para o Nitrogênio. 

Sensibiliz     Os componentes desta mistura n  s o conhecidos causadores de sensibilizaç o em 
humanos. 

Toxicidade reprodutiva  h  informaç  de efeitos em humanos. 
Efeitos s rgicos                        Doenças respirat rias e/ou cardiovasculares preexistentes podem ser agravadas com 

a super exposiç   mistura 
 

 
 

 
Efeitos ambientais,                        O  ir  se dissipar rapidamente em reas bem ventiladas. 
Comportamento e impacto do 
produto  
Impacto ambiental                    Os componentes da mistura n o causar  nenhum impacto ambiental significativo 
Efeitos em plantas e animais        h  evidência dos efeitos desta mistura em plantas e animais 
 
 

 
 

Produto/restos de produtos            Devido aos gases asfixiantes,  descarregar em locais onde seu ac mulo possa ser 
                                                            perigoso. Descarregar ao ar livre em local bem ventilado, atendendo  legislaç  local. 
Embalagens usadas                          
                                                            localmente. 
                                                            Em caso de nece  
 

 
 

               GAS COMPRIMIDO  
transporte 

1956 
Classe de risco                                   2.2 

20 
        

ao transporte                                       
heça os perigos potenciais da carga bem 

                                                             como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergência. 
                                                             Antes de transportar os recipientes  

  
                                                                   vazio. 

 . 
  

                                                                   corretamente instalado. 
  

                                                                  corretamente instalado. 
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3.214, de 8 de 

junho de 1978. 
 

 Agencia Nacional de Transportes Terrestres. 
 

 
 

 
Antes de utilizar este produto para experiências ou novos processos, examinar atentamente a compatibilidade e 
segurança dos materiais utilizados. 

 
Embora tenham sido dispensados todos os cuidados na sua elabo  

 
-aviso. 
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