Торгова специфікація
Ізопропіловий спирт (безводний)
Хімічне найменування

2-Пропанол

Альтернативна назва

Ізопропанол

CAS-номер

67-63-0

Порядковий номер

603-117-00-0

Номер ЄЕС

200-661-7

Молекулярна формула

С3Р8О

Відносна молекулярна вага

60.10

Опис

Ізопропіловий спирт, чистота — мін. 99,9% маси

Специфікації
Властивості

Од.
Обмеження
вимірювання

Зовнішній вигляд

Метод тестування
ASTM

ISO

Прозорий, не D4176
містить
зважених
речовин

візуально

Колір

Шкала Pt-Co

Макс. 10

D1209

6271

Вода

% маси

Макс. 0.1

D1364

760

Кислота як СН3СООН

% маси

Макс. 0.001

D1613

Ізопропанол

% маси

Мін. 99.9

Інші властивості
Щільність за 20ºC

DIN
55652
GC

Типові показники
г/мл

D4052

12185

D1078

918

Індекс рефракції, nD20

D1218

5661

Нелетка речовина

D1353

759

Дистиляція при 101.3 кПа:
Вихідна точка кипіння:
ºC
Максимальна точка
кипіння:
ºC

0.784-0.786

Інший

82.0
83.0

Застосування
Як сировина для виробництва:
Лаків, розчинників лаку, рідких друкарських фарб, зволожувального розчину для
літографічних друкарських процесів, протигрибкових засобів, латексної гумової продукції,
антифризу та рідини для миття скла.
Показники торговельної специфікації постійно перевіряються, підкріплюються
документально та зберігаються згідно норм тестування.
Інші властивості мають лише інформаційний характер і не є об'єктом регулярної перевірки.
Якщо спиратись на торговельну специфікацію, то в загальному можна припустити, що всі
інші якості будь-яких типових показників відповідають зазначеним показникам.
Підтвердження
Ізопропіловий спирт відповідає вимогам ASTM D 770 та DIN 53245
Відмова від відповідальності
Через характер нашого виробничого процесу наші продукти не містять жодних елементів
рослинного або тваринного походження.
Визначення безпечності, законності та технічної відповідності нашого(-их) продукту(-ів) до
його(їх) використання є відповідальністю покупця. Через можливі зміни в законах та
нормативах, так само як і можливі зміни в наших продуктах, ми не можемо гарантувати, що
статус цих продуктів залишатиметься незмінним. З огляду на це, ми б радили покупцям, що
продовжують використовувати наші продукти, періодично перевіряти їх статус.
Безпечність продукту
З більш детальною інформацією щодо використання даного товару можна ознайомитись у
паспорті безпеки продукту.

ІНЕОС Сольвентс Джермані, ТОВ
Рьоммерштрассе 733
47443 м.Моерс
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СЕРТИФІКАТ
Сировина для виробництва ізопропілового спирту (безводного, косметичного та преміального
сорту)
Ізопропанол розроблений синтетичним шляхом методом каталітичної гідратації Пропену з
подальшою дистиляцією.
Наш ізопропанол виробляється в Німеччині, виробничі дільниці знаходяться в містах Моерс і Герне.
Виробнича дільниця в м.Моерс:
ІНЕОС Сольвентс Джермані, ТОВ
Рьоммерштрассе 733
47443 м.Моерс

Виробнича дільниця в м.Герне:
ІНЕОС Сольвентс Джермані, ТОВ
Шамрокштрассе 88
44623 м.Герне

Цей сертифікат був згенерований автоматично і є дійсним без підпису.
ІНЕОС Сольвентс Джермані, ТОВ

info.solvents@ineos.com

ІНЕОС Сольвентс Джермані, ТОВ
Рьоммерштрассе 733, 47443 м.Моерс
Місцевий суд в м.Клеве
Реєстраційний номер 12696
Місце реєстрації — м.Моерс
Керівник — Вольф Генель
Свід-во пл-ка ПДВ DE815491060
ІНЕОС — Торгова марка,
є власністю ІНЕОС Кепітал Лімітед.

