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Denumirea comercială: alcool etilic tehnic complet denaturat 
 
Standard de firmă: SF BT 20/2014 
 
Descrierea produsului: alcool etilic tehnic obţinut ca produs secundar în procesul de fabricaţie al 
alcoolului etilic alimentar de origine agricolă și denaturat complet conform pct. 78, alin (2) si pct 79 
alin (6) lit a) sau b), Norme metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal 
aplicate prin HG 1/2016 coroborat cu HG 354/2018.. 
 
Utilizare: - agent de curățare, degresare, decapare; 

- în industria chimică, solvent pentru vopsele; 
- împiedică înghețarea apei din rezervor.  
 

Compoziție: - alcool etilic tehnic, min. 93% vol 
  - denaturanți: -  izopropanol, 1 litru chimic pur/hl alcool absolut; 
             -  metiletilcetonă, 1 litru chimic pur/hl alcool absolut; 
    -  benzoat de denatoniu, 1 gram chimic pur/ hl alcool absolut. 
 
 Proprietăţi fizico-chimice: 
 

Nr. 
crt. 

Caracteristica Condiţiile de admisibilitate 

1. 
 Concentraţia alcoolică % vol., 200 C min. 93 % 

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

 
Securitate: este un produs iritant și inflamabil. Pentru mai multe informații se va consulta Fișa cu 
date de securitate. 
 
Forma de ambalare:  -  ambalat la PET de 1 sau 3 litri. 
   -  vrac, containere sau alte recipiente în funcţie de cererea clientului. 

 
Condiţii de depozitare: în încăperi aerisite, uscate, curate, departe de sursele de căldură şi foc la 
temperaturi de -5..+300C. 
 
 
 
   


	Denumirea comercială: alcool etilic tehnic complet denaturat
	Standard de firmă: SF BT 20/2014
	Descrierea produsului: alcool etilic tehnic obţinut ca produs secundar în procesul de fabricaţie al alcoolului etilic alimentar de origine agricolă și denaturat complet conform pct. 78, alin (2) si pct 79 alin (6) lit a) sau b), Norme metodologice de ...

