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Nome Comercial:  TEP 

Nome Químico:  Trietil Fosfato 

Fornecedor:  Polyorganic Tecnologia Ltda. 

Endereço:  Av. Vereador José Diniz, 3651- 8º Andar – Campo Belo – São Paulo, SP 

   CEP: 04603-004  Site: www.polyorganic.com.br  Fone: (11) 5044-4445 

 

................................................................................................................................................................... 

Propriedades fisico-químicas 

................................................................................................................................................................... 
Aspecto: líquido claro, incolor 

Teor ativo por CG: ≥ 99% 

Densidade específica: 20°C 1,067-1,072 g/cm³ 

Refractive index: (20ºC): 1.405 – 1.407 

Teor de água: ≤  0,1% 

Teor Fósforo: ≥ 17% 

Cor APHA: ≤ 20 
Índice acidez: ≤ 0.05 mg/KOH/g 
................................................................................................................................................................... 

Descrição: 

................................................................................................................................................................... 
O TEP Tem alto teor de fósforo aditivo o qual lhe confere excelentes propriedades retardante a chama. 
Produtos formulados com TEP possuem maior estabilidade.  Mantém estável a viscosidade das 
resinas, potencialmente indicado como aditivo para resina poliéster insaturado e sistemas com fibra de 
vidro. O TEP é um aditivo retardante a chama, não halogenado, também é um redutor de viscosidade 
de polióis. 

 
 

 

 

................................................................................................................................................................. 

Aplicações: 

................................................................................................................................................................... 
O TEP Tem excelente compatibilidade com poliuretanos em sistemas flexíveis e rígidos e podem ser 
formulados em spray e sistemas de espuma. Ele pode ser usado como um solubilizante na presença de 
agentes de expansão. TEP pode ser usado em sinergia com halogêneos insaturados e resinas de 
poliéster. Também é indicado como um agente molhante e modificador de fluxo. 
 

http://www.polyorganic.com.br/


 

................................................................................................................................................................... 

Condições de armazenagem: 

................................................................................................................................................................... 
Manter o recipiente bem fechado e armazenar em local fresco, e bem ventilado. 
................................................................................................................................................................... 

Tipos de embalagens: 

................................................................................................................................................................... 

Tambores metálicos de 210kg ou bombonas plásticas de 50kg. 

.................................................................................................................................................................. 

Informações gerais 

................................................................................................................................................................... 
As informações técnicas que apresentamos a sua empresa representam o melhor de nosso conhecimento, quer verbal ou por escrito, são dadas de boa fé. 

Nossa orientação não o desobriga de verificar informações atualizadas, especialmente as contidas em  Boletins Técnicos, FISPQs e Fichas de Inspeção e 

Segurança de Produtos Químicos, e de testar nossos produtos quanto a sua aplicabilidade para os processos e usos pretendidos. A aplicação, uso e 

processamento de nossos produtos e de produtos manufaturados  por vossa empresa estão além de nosso  controle, e, ainda, sob inteira responsabilidade 

do produtor. Nossos produtos são vendidos e nosso apoio técnico é dado de acordo com a versão  corrente e das nossas condições gerais de venda e 

entrega. Tudo em conformidade com as solicitações de nossos clientes. 

 

 

 

 


