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ALCOOL ETILIC DENATURAT
cu izopropanol şi monoetilenglicol 

Data reviziei: 20.06.2016

Denumirea comercială: alcool etilic denaturat cu izopropanol și monoetilenglicol.

Standard de firmă: SF BT 25/2015

Descrierea produsului: alcool etilic rafinat de origine agricolă şi denaturat conform pct 111, alin (3),
lit (a), HG 44/2004 Norme aplicare Cod Fiscal.

Utilizare: - în industrie la fabricarea de cerneluri, vopsele, lacuri, detergenţi, produse de curăţat,
soluţii antiîngheţ, adezivi, diverşi intermediari chimici, solvenţi etc.

Compoziție: - alcool etilic;
- denaturanți: -  izopropanol, 2 litri chimic pur/ hectolitru alcool etilic pur;

-  monoetilenglicol, 0,35 kg chimic pur/hectolitru alcool etilic pur.

 Proprietăţi fizico-chimice:

Nr.
crt.

Caracteristica Condiţiile de admisibilitate

1. Concentraţie*) alcool etilic % vol., 200 C min. 93 %

2. Aspect
Lichid  limpede,  incolor,  fără  sediment  sau
impurități în suspensie cu miros caracteristic
alcoolului etilic

*) prin metoda GC-FID

Securitate: este un produs inflamabil. Pentru mai multe informații se va consulta Fișa cu date de
securitate.

Forma de ambalare: vrac, livrare cu cisterna sau alte recipiente în funcţie de cererea clientului.

Condiţii  de  depozitare: produsul  alcool  etilic  denaturat  va  fi  stocat  în  rezervoare  închise,
confecţionate din inox sau alte materiale compatibile, curate și uscate, în încăperi aerisite, departe de
surse de caldură şi de foc. 
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Termen de valabilitate: 1 an, cu respectarea condiţiilor de depozitare.
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