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Dow Tripropylene Glycol, Acrylate Grade 

Descrição Geral O Tripropylene Glycol de grau acrilato (TPG Ac) é um tripropilenoglicol de elevada pureza, 
produzido para conter apenas baixos níveis de carbonilo e compostos de peróxido, o que o 
torna ideal para ser utilizado como intermediário químico reativo na indústria de 
endurecimento por radiação. TPG, um produto derivado na hidrólise - em condições de alta 
temperatura e alta pressão - de óxido de propileno com água para formar o 
monopropilenoglicol, é um fluido incolor, hidrossolúvel, de baixa toxicidade, baixa pressão de 
vapor, apresentando viscosidade média e higroscópico, com um ligeiro odor característico a 
glicol. 

O produto está disponível junto da The Dow Chemical Company em quantidades a granel, 
como material destilado com um ensaio típico de, no mínimo, 99% de pureza. O nosso 
processo de fabrico, de controlo rigoroso, define a composição consistente e a distribuição 
isomérica do produto, abrangendo os isómeros seguintes:  

1,1'-[(1-metil-1,2-etanedil)bis(oxi)]bis-2-propanol (CAS 1638-16-0)  
(sec, sec-tripropilenoglicol)  
2,2'-[(1-metil-1,2-etanedil)bis(oxi)]bis-1-propanol (pri, pri-tripropilenoglicol)  
2-[1-(2-hidroxipropoxi)-2-propoxi]-1-propanol (pri, sec-tripropilenoglicol)  
2-[2-(2-hidroxipropoxi)-propoxi]-1-propanol (CAS 45096-22-8) (pri, sec-tripropilenoglicol) 

Propriedades 

Típicas dos 

Componentes
(1)
 

Nome Químico  
Fórmula  
Peso Molecular (g/mol)  
Número CAS  
Número EINECS  
Faixa de Destilação, 101,3 kPa (1 atm) 
Pressão de Vapor, 25°C (77°F)  
Ponto de Congelamento  
Ponto de Gota  
Densidade, 25°C (77°F)  

    60°C (140°F)  
Índice de Refração, 20°C (68°F) 
Viscosidade, 25°C (77°F)  

      60°C (140°F)  
Calor Específico, 25°C (77°F)  
Tensão Superficial, 25°C (77°F)  
Ponto de Inflamação, Câmara Fechada de 
Pensky-Martens  
Condutividade Térmica, 25°C (77°F)  
 Calor de Formação  
Calor de Vaporização, 25°C (77°F) 

[(1-metil-1,2-etanedil)bis(oxi)]bispropanol 
C9H20O4 

192,3 
24800-44-0 
246-466-0
265 - 275°C (509 - 527°F)
0,0003 kPa (0,002 mm Hg)
Super-resfriadores
-41°C (-42°F)
1,019 g/cm³
0,991 g/cm³
1,415 – 1,4425
57,2 centipoise (mPa.s)
9,7 centipoise (mPa.s)
1,96 J/(g°K) (0,52 Btu/lb/°F)
34 mN/m (dynes/cm)
143°C (289,4°F)

0,158 W/(m°K) (0,0914 Btu/hr ft°F) 
-831 kJ/mol (-199 Kcal/g-mol)
35,36 kJ/mol (200 Btu/lb/°F)

1. Estes são valores típicos, não devendo ser interpretados como especificações.
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Aplicações O Tripropylene Glycol de grau acrilato é especificamente concebido para utilização como 

matéria-prima para formulações endurecidas por radiação. Reage tipicamente com o ácido 

acrílico - numa reação de esterificação - para formar diacrilato de tripropilenoglicol, um 

ingrediente importante na indústria de endurecimento por radiação, em rápido crescimento. 

O diacrilato de TPG é utilizado como um diluente reativo para reduzir a viscosidade das 

fórmulas, antes da aplicação. O endurecimento por radiação é utilizado para tintas de 

impressão, vernizes, tintas e aplicações de revestimentos, oferecendo várias vantagens, 

incluindo a não necessidade de pós-endurecimento, as baixas emissões de compostos 

orgânicos voláteis (VOC), a eficiência energética, as altas velocidades de processamento, o 

tamanho comercial compacto e a excelente qualidade de acabamento.  

O Tripropylene Glycol de grau acrilato é especificamente monitorizado quanto ao seu teor 

em acidez, aldeídos e peróxidos que possam causar problemas operacionais e de cor na 

síntese dos diacrilatos.   Os valores típicos para estas impurezas estão no intervalo de ppm 

baixo.  

O Tripropylene Glycol de grau acrilato é somente para aplicações técnicas. 

Conservação e 

Manuseamento 

O TPG Ac é estável durante, pelo menos, 12 meses, quando armazenado à temperatura 

ambiente em recipientes fechados e afastado da luz solar e de outras fontes de luz UV.  

Quando é utilizado o aquecimento do produto (ex.: para armazenamento a granel e/ou em 
recipientes de transporte), a temperatura do produto deve ser controlada para prevenir o 
sobreaquecimento involuntário por períodos prolongados, já que isto pode potencialmente 
conduzir à degradação oxidativa acelerada do produto. Como orientação geral, a Dow 
recomenda que o aquecimento não ultrapasse os 40° C. Recomenda-se o preenchimento 
com nitrogénio. 

Para mais detalhes sobre o manuseamento do produto e informações sobre segurança, 
consulte a Ficha de Dados sobre Segurança de Materiais (MSDS) da Dow.  

Gestão do 

Produto 

The Dow Chemical Company e suas subsidiárias (“Dow”) têm uma preocupação fundamental com todos 
os que produzem, distribuem e utilizam os seus produtos, bem como com o ambiente em que vivemos. 
Esta preocupação constitui a base da nossa filosofia de Gestão de Produtos, pela qual avaliamos as 
informações de segurança, saúde e meio ambiente dos nossos produtos, para depois tomar as medidas 
apropriadas para proteger a saúde pública e dos colaboradores, bem como o nosso meio ambiente. O 
sucesso do nosso programa de Gestão de Produtos deve-se a todas as pessoas envolvidas nos 
produtos da Dow ─ desde o conceito inicial e pesquisa até ao fabrico, utilização, venda, descarte e 
reciclagem de cada produto.   

Considerações de 

Segurança 

As Fichas de Dados sobre Segurança de Materiais (MSDS) podem ser obtidas junto da The Dow 
Chemical Company. As fichas SDS são facultadas para ajudar os clientes a satisfazer as suas próprias 
necessidades de manuseamento, segurança e descarte, e as que possam ser requeridas pelos 
regulamentos aplicáveis em matéria de saúde e segurança. As fichas SDS são atualizadas 
regularmente, por isso, antes de manusear ou utilizar qualquer produto, solicite e analise as SDS mais 
atuais. Poderá obtê-las junto do escritório de vendas mais próximo da Dow. 
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Aviso ao Cliente A Dow incentiva os seus clientes a reverem as aplicações dos produtos da Dow do ponto de vista da 
saúde humana e da qualidade do meio ambiente.  Para assegurar que os produtos da Dow não sejam 
usados para fins que não foram destinados ou testados, os colaboradores da Dow auxiliarão os clientes 
a lidar com a segurança ecológica e dos produtos.  O seu representante de vendas da Dow poderá 
providenciar os contactos adequados. 

Contacto: 

Para mais informações sobre este produto, 

contacte a The Dow Chemical Company. 

América do Norte:  1-800-447-4369 

América Latina:  (+55) 11-5184-8722 

Europa:  (+31) 11-567-2626 

Ásia/Pacífico:  (+60) 3-7965-5392 

http://www.dow.com/propyleneglycol/ 

NOTA:  Não serão inferidas exonerações de nenhuma patente de propriedade da Dow ou de qualquer outra empresa. Considerando-se que as 

condições de uso e leis aplicáveis podem diferir de um local para outro, além de poderem sofrer alterações no decorrer do tempo, o Cliente é 

responsável por determinar se os produtos e as informações contidas neste documento são adequadas ao seu uso e garantir que o seu local de 

trabalho e práticas de descarte estejam em conformidade com as leis aplicáveis e outros decretos governamentais. O produto apresentado neste 

folheto informativo pode não estar disponível para venda e/ou disponível em todas as áreas geográficas onde a Dow  é representada. As declarações 

proferidas podem não ter sido aprovadas para uso em todos os países. A Dow não assume qualquer obrigação ou responsabilidade pelas 

informações contidas neste documento. As referências à "Dow" ou à "Empresa" significam a pessoa jurídica da Dow que vende produtos aos Clientes, 

salvo se indicado expressamente em contrário. NÃO SÃO CONCEDIDAS QUAISQUER GARANTIAS; TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE 

COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO FICAM EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS. 

http://www.dow.com/propyleneglycol/

