
Podroèje uporabe:

Uporablja se kot èistilo za steklene, 
kovinske in ostale površine; tudi kot topilo 
za lake in sredstvo za konzerviranje.

Lastnosti:

lahko hlapen
lahko vnetljiv
ne pušèa madežev

?

?

?

IZOPROPANOL
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OPOMBE IN POSEBNOSTI

lPosode hraniti tesno zaprte. Uporabljati le v dobro prezraèevanih prostorih. Skrbeti za dobro prezraèevanje, posebno na obmoèju tal (hlapi 
so težji od zraka). Pri preseganju mejnih vrednosti uporabiti osebna zašèitna sredstva.
lV primeru segrevanja nad plamenišèem ali pri brizganju lahko nastane vnetljiva/eksplozivna zmes. Uporabljati naprave/opremo zašèiteno 
proti eksploziji in orodje, ki ne povzroèa iskrenja. Hraniti loèeno od virov vžiga – ne kaditi. Prepreèiti nastanek elektrostatskega naboja. 
Poskrbeti za hlajenje v primeru požara v okolici.
lHraniti samo v originalni posodi. Poskrbeti, da bodo tla nepropustna in obstojna proti razredèilu. Hraniti loèeno od moènih oksidantov, isker 
in ognja.Hraniti na hladnem in suhem, v dobro zaprti posodi. Hraniti pri temperaturi do 25°C, na dobro prezraèevanem mestu. 
lDodatne informacije: Nenaden izpust vroèih organskih par iz tehnološkega procesa, ki poteka pri povišani temperaturi ali tlaku lahko 
povzroèi vžig par brez zunanjega vira vžiga. Vsaka uporaba snovi pri povišani temperaturi ali tlaku naj bo temeljito analizirana.
lLahko vnetljivo. Draži oèi. Hlapi lahko povzroèijo zaspanost ali omotico.

TOPNOST V VODI: topno

EMBALAŽA: 1, 5, 10, 25, 200 in 1000 litrov

Chemcolor Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35
SI-8290 Sevnica
Tel.: +386 (0)7 81 63 550

Ti podatki temeljijo na našin dosedanjih izkušnjah in skrbnih raziskavah. Pogoji za delo na objektih in poznavanje 
samega dela vplivajo na kvaliteto izvajanja. Uspeh pri vašem delu je odvisen od strokovne ocene podlage pri 
prevzemu in praktiènih izkušenj pri izbiri ustreznega izdelka. Prosimo, da pri delu upoštevate tudi priporoèila 
proizvajalca in varnostni list za omenjeni izdelek.
Ta izdaja nadomešèa vse prejšnje - veè informacij  - 08.2008 www.chemcolor.si

IZOPROPANOL

Najmanj 12 mesecev v originalni dobro zaprti embalaži, v suhem in dobro zraèenem prostoru.

znaèilen

12 °C 

30,79 g/cm  (25°C)

bistra, brezbarvna tekoèina

ROK UPORABE IN 
SKLADIŠÈENJE:

VONJ:

PLAMENIŠÈE:

GOSTOTA:

IZGLED:

TEHNIÈNI PODATKI
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