شرکت شیمیایی حالل پویان

نام شیمیایی :ایشي بًتیل استات
نام تجاری :ایشيبًتیل استات

110-19-0:CAS Number
203-745-1 :EINECSNO
جرم مولکولی116.16 g/mol :
فرمول مولکولیCH3COOCH2CH(CH3)2 , C6H12O2 :

معرفی:
ایـشي بـًتـیـل استات حاللی با وقطٍ جًش متًسط  ،بی روگ ي بـا بًي میًٌ اي مطلًب می باشذ  .ایشي بًتیل استات اس ایشي
بًتاوًل ي اسیذ استیل تشنیل شذٌ است.

کاربردها:
ایه مادٌ را می تًان با مشایایی در الك َاي ویتزي سلًلش بٍ جاي بًتـیـل استات استفادٌ مزد ،سیزا ایه مادٌ در رقیق ساسي
الك َایی با يیسنًسیتٍ پاییه تز ممل بیشتزي می مىذ  .ایشي بًتیل استات حاللی با سزعت تبخیز مطلًب ي بًي دلپذیز
می باشذ مٍ در تًلیذ الك َاي ویتزي سلًلشي ي َمچىیه رسیىُاي المی ي دیگز مًاد خام الك َا ماربزد دارد.

گریدها:
 %99 ، %95ي %99/5

شرایط ایمنی ،حمل و نقل و نگهداری:
اطالعات مامل در بزگٍ َاي ایمىی ایشيبًتیل استات مًجًد می باشذ.
آدرس :اراک -کیلومتر  34جاده شازود قطب صىعتی شهیدبابایی شرکت شیمیایی حالل پویان.
تلفه– 086382333539-40 ،086 38232771-2 :فکس 08638233538 :

E-Mail:Info@hallal-pouyan.com
Website: www.Hallal-pouyan.com

اطالعات فنی محصول
شرکت شیمیایی حالل پویان

No.

PARAMETER

TEST METHOD

LIMIT

Visual Inspection

Colorless, Clear
liquid

ASTM D1209

10(max.)

ASTM
D 3545

99.5 (min)

1

Appearance

2

APHA color, APHA

3

Iso Butyl Acetate,% wt

4

Water content,% wt

ASTM D1364

0.05(max)

5

Acidity as Acetic Acid,% wt

ASTM D1613

0.01 (max)

6

Refractive Index at 20 °C

ASTM
D 1218

1.3910 – 1.3920

7

Distillation range 95% vol at
760 mm Hg,°C

ASTM D1078

115 - 118

8

Density at 20 °C , gr/cm3

ASTM D4052

0.871 – 0.875

بسته بندی
Packaging
Type

Net
weight

Gross
weight

No.of drum
per pallet

No.of pallets in a
20 FLC

Shelf life

New Steel
Drums

180 Kgs

198 Kgs

4

20

2 yrs

. شرکت حالل پویان قادر است بسته بندی مناسب با درخواست مشتری ارئه نماید:قابل توجه
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Website: www.Hallal-pouyan.com

