شرکت شیمیایی حالل پویان

نام شیمیایی :متًکسی پريپیل استات
نام تجاری :متًکسی پريپیل استات
108-65-6 :CAS Number
203-603-9 :EINECSNO
جرم مولکولی132.16 g/mol :

فرمول مولکولیCH3OCH2CH(OCOCH3) CH3 ,C6H12O3 :

معرفی:
متًکسی پريپیل استات مایعی شفاف جاذب رطًتت تا تًیی مالیم می تاشد .ایه مادٌ تا اغلة حالل َای آلی تٍ راحتی
حل می شًد اما حاللیت آن در آب تا محديدیت َای خاصی ممکه می تاشد.

کاربردها:
متًکسی پريپیل استات حالل خًتی ترای رزیه َا ي روگ َا می تاشد .ایه مادٌ در پًشش پلی سیاوات ،در چسة َا ،چاج
تر ريی صفحٍ ومایش ،تُیٍ سس ي رب ي روگرزی چًب ي مثلمان استفادٌ می شًد.

گریدها:
 %95ي %99

شرایط ایمنی ،حمل و نقل و نگهداری:
اطالعات کامل در ترگٍ َای ایمىی متًکسی پريپیل استات مًجًد می تاشد.

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)

1

Appearance

2

Color,pt-co unit

3

Purity, % wt

ASTM
D 3545

99 (min)

4

Water, % wt

ASTM D1744

0.1(max)

5

Acidity as Acetic Acid, % wt

ASTM D1613

0.01 (max)

6

Distillation range at 760 mm
Hg,˚C

ASTM D1078

145 - 147

7

Density ,g/cm3, at 20 °C

ASTM D891

0.965 - 0.970

8

Refractive Index at 20 °C

ASTM
D 1218

1.401- 1.403

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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