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IDENTIFICAÇÃO: N° CAS: 110-80-5

SINÔNIMOS: Beta-Etoxietanol; Cellosolve; Etilglicol; Éter etílico do monoetilenoglicol; EEMEG.

CARACTERÍSTICAS GERAIS: O ETILGLICOL é um líquido incolor, de odor característico.
Completamente solúvel em água.

MERCADO/APLICAÇÃO: O ETILGLICOL é indicado como agente auxiliar na formação de filmes de
ceras líquidas base água para pisos, para controlar a taxa de evaporação, proporcionando melhor
nivelamento e facilitando o espalhamento. Utilizado como solvente para corantes, tintas, resinas
naturais e sintéticas, lacas e vernizes a base de nitrocelulose e epóxi. Também é utilizado na produção
de produtos de limpeza, fluido hidráulico e em circuitos de refrigeração industrial e de arrefecimento de
motores de combustão interna com a finalidade de elevar o ponto de ebulição e reduzir o ponto de
congelamento da solução utilizada. Também é utilizado como aditivos para aumentar o brilho, a
viscosidade, e como auxiliares de coalescência. É intermediário na fabricação de seus respectivos
acetatos, utilizados como solventes ativos na formulação de tintas. Pode ser usado como cosolvente
em formulações agroquímicas, aumentando a solubilidade dos ativos utilizados e a estabilidade das
misturas de tensoativos. O Etilglicol para esta aplicação deve ser devidamente aditivado com um
sistema anticorrosivo de forma impedir a corrosão do sistema pela água.

PROPRIEDADES FÍSICAS:
Pureza: 99,5%
Limite de odor: 1,22 ppm.
Ponto de fusão/Ponto de congelamento: - 76 ºC.
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 135 ºC.
Ponto de fulgor: 43 ºC (copo fechado).
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: 1,7 – 15,6% vol. (93 ºC).
Pressão de vapor: 0,51 kPa (20 ºC).
Densidade de vapor (ar=1): 3,1 (em relação ao ar).
Densidade relativa: 930 kg/m³ (20 ºC).
Coeficiente de partição n-octanol/água: - 0,43.
Temperatura de autoignição: 237 ºC.
Viscosidade: 2,1 mPa.s (20 ºC).

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: Caixa com 20 latas de 900 ml, caixa com 6 galões de 5 litros, lata de 18
litros, bombona de 20 litros,  de 30 litros e de 50 litros, tambor de 200 litros.

PRAZO DE VALIDADE: O prazo de validade, dependendo da embalagem, é de até 24 meses a partir
da data de fabricação. Fatores externos poderão influenciar no prazo descrito. A Rauter não se
responsabiliza pela observância das condições necessárias à manutenção do prazo de validade após a

Para solicitação de FISPQ ou quaisquer outras informações complementares, favor entrar em contato pelo
e-mail qualidade@rauter.com.br ou pelo telefone (51) 3393-1573.

1/2



FICHA TÉCNICA 038
ETILGLICOL
10/2019

entrega do produto ao adquirente. Recomenda-se o atendimento integral das condições de estocagem
indicadas na FISPQ – Ficha de Informações de Segurança Produtos Químicos.

TRANSPORTE, CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: Consulte a
“Ficha de Informações de Segurança Produtos Químicos (FISPQ)”.

Para solicitação de FISPQ ou quaisquer outras informações complementares, favor entrar em contato pelo
e-mail qualidade@rauter.com.br ou pelo telefone (51) 3393-1573.
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