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1. Identificação do produto e da empresa 
 
Nome do produto: Daticat DMA. 
Nome da Empresa: Datiquim Produtos Químicos LTDA. 
Endereço: Rua Gibraltar, 396 - São Paulo - SP CEP 04755-070. 
Telefone / Fax da empresa: (11) 5641-5615 / (11) 5641-3804. 
Telefone de emergência: 0800 01 11 767 ou 0800 70 71 767 (SOS Cotec). 
Site: www.datiquim.com.br. 
 
2. Composição e informações sobre os ingredientes 
 
Nome químico comum ou genérico: N’ N’ dimetilanilina. 
Natureza Química: Amina aromática. 
Sinônimo: Dimetil fenilamina. 
CAS: 121-69-7.  
EINESC: 204-493-5. 
 
3. Identificação de perigos 
 
Efeitos adversos a saúde: Forte toxidez por inalação, causa inibição do sistema nervoso central e 
do sistema circulatório.  
Efeitos ambientais: Perigoso para o meio ambiente. 
Perigos físicos e químicos: A decomposição libera gases inflamáveis. 
Perigos específicos: NA. 
Principais sintomas: Causa dores de cabeça, cianose, respiração forçada, aumento de pulso e 
paralisia ou convulsões. 
Classificação do produto: NA.  
 
4. Medidas de primeiros-socorros 
 
Contato com a pele: Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar com bastante água 
e sabão.  
Contato com os olhos: Lavar com bastante água, durante 15 minutos. Procurar assistência 
médica se alguma sensação persistir. 
Inalação: Remover a pessoa para local bem ventilado. Procurar assistência médica. 
Ingestão: Tomar bastante água e induzir o vômito. Procurar assistência médica. 
Em caso de desmaio, colocar e transportar a pessoa em posição lateral estável, eventualmente 
respiração artificial. 
 
5. Medidas de combate a incêndio 
 
Meios de combate ao fogo: Névoa de água, pó químico, espuma, dióxido de carbono (CO2). 
Riscos específicos: A água de extinção contaminada não deverá ir para a canalização ou esgotos. 
Proteção especial: Usar equipamento respiratório individual. 
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6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento 
 
Precauções pessoais: Necessário aparelho de respiração. Evitar o contato com a pele, com os 
olhos e com a roupa. 
Precauções relativas ao meio ambiente: Manter fontes de ignição afastadas.  
Método de limpeza: Pequenas quantidades recolher com material absorvente (vermiculita) e 
eliminar. Grandes quantidades devem ser bombeadas para containeres. Quantidades 
remanescentes devem ser absorvidas e desprezadas de acordo com as normas locais.      
Neutralização: NA. 
 
7. Manuseio e armazenamento 
 
Manuseio: Proteção contra fogo ou explosão: Ventilação e arejamento adequados no local de 
armazenamento e de trabalho. 
Prever medidas contra cargas eletrostáticas, manter fontes de ignição afastadas, colocar extintor 
de incêndio à mão.  
Estocagem: Proteger / manter afastado de ácidos e de substância que formam ácidos.  
 
8. Controle de exposição e proteção individual 
 
Precauções gerais: Evitar o contato com a pele, com os olhos, com a roupa. Evitar a inalação de 
vapor / aerosol. 
Ventilação: Manusear o produto em local ventilado. 
Proteção pessoal: Usar proteção das vias respiratórias como filtro A (para gases e vapores 
orgânicos) (DIN 3181). Usar luvas, óculos de proteção. 
 
9. Propriedades físico-químicas. 
 
Estado Físico: Líquido. 
Cor: Amarelo escuro. 
Odor: Amina. 
Ponto de fusão: 2.2 ºC. 
Ponto de ebulição ou faixa de ebulição: 194 ºC.  
Ponto de evaporação: ND. 
Temperatura de decomposição: 400 ºC. 
Ponto de fulgor: 63 ºC.  
Temperatura de auto-ignição: 371 ºC. 
Limite de explosividade inferior: 1%. 
Limite de explosividade superior: 7%. 
Pressão de vapor (25 °C): 0,75 mmHg. 
Densidade de vapor: 4,2. 
Densidade: 0,956. 
Solubilidade (20 °C): 0,18%.  
Viscosidade: ND. 
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10. Estabilidade e reatividade 
 
Condições a evitar: ND. 
Materiais a evitar: Incompatibilidade com oxidantes fortes e ácidos fortes. 
Decomposição perigosa: A decomposição libera gases inflamáveis. 
 
11. Informações toxicológicas 
 
LD 500/oral/rato > 1350 mg/kg. 
ACGIH  TLV  5 PPM. 
 
12. Informações ecológicas 
 
Mobilidade: ND. 
Persistência / degradabilidade: ND. 
Biodegradabilidade: ND. 
Comportamento esperado do produto no meio ambiente: ND. 
Possível impacto ao meio ambiente: ND. 
Ecotoxicidade: ND. 
Dados de experimento científico: ND. 
 
13. Considerações sobre tratamento e disposição 
 
Eliminação de resíduos: Eliminar de acordo com a regulamentação local válida de descarte de 
efluente. 
Embalagens contaminadas: Observar as regulamentações locais. 
Após o derramamento ou vazamento medidas apropriadas devem ser tomadas imediatamente. 
 
14. Informações sobre transporte 
 
Nº. ONU: 2253. 
 
15. Regulamentações 
 
Legislação nacional. 
 
16. Outras Informações. 
 
Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual. Não deve, portanto, ser interpretada 
como garantia de qualquer propriedade específica do produto. 
 
  
 
  


