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IDENTIFICAÇÃO: CAS Nº 67 - 63 – 0 
 
 
SINONÍMIA: Álcool Isopropílico, Isopropanol, Álcool 2 propílico, Álcool sec-propílico. 
 
 

FÓRMULA ESTRUTURAL :                                               H3C     CH      CH3 

                                                                                       
                                                                                 OH 
 
FÓRMULA MOLECULAR: C3H80 
 
                  

   PESO MOLECULAR: 60,11 
 
 

 
  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

DETERMINAÇÕES LIMITES 

Pureza, (% m/m), mínimo 99,8 

Densidade 20/20ºC 0,785  

Cor, (Pt-Co), máximo 5 

Acidez como Ácido Acético, (% m/m), máximo 0,02 

Faixa de Destilação a 760 mmHg, (ºC)  82,0 

Matéria Não Volátil, (mg/100mL), máximo 2 

Água, (% m/m), máximo 0,10 

Miscibilidade em Água Passa teste 

 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS: 
 
O ISOPROPANOL é um líquido incolor, com odor que se assemelha a uma mistura de álcool e acetona. É miscível com a maioria 
dos solventes orgânicos, inclusive clorados. 
 
 
PRINCIPAIS APLICAÇÕES: 
 
O ISOPROPANOL é utilizado industrialmente em Tintas e Vernizes, Thinners e Removedores, Eletroeletrônica, Perfumaria e 
Cosméticos, Tintas para impressão, na síntese de Intermediários Insumos Farmacêuticos Ativos e na preparação de 
Intermediários ou Insumos Farmacêuticos Ativos extraídos de fontes vegetais e em processos biológicos clássicos para produção 
de Intermediários e Insumos Farmacêuticos Ativos. Não é recomendada a sua utilização direta no processamento de 
medicamentos e alimentos. 
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PROPRIEDADES FÍSICAS: 
 

• Ponto de ebulição, 760 mmHg (ºC) ................................. 82,26 

• Ponto de cristalização ( ºC) .................................             -87,87 

• Densidade do vapor (ar = 1) .................................            2,1 

• Pressão de vapor a 20ºC (KPa) ...............................      . 4,444 

• Solubilidade a 20ºC (% m/m)                                            produto na água....... completa 

                                                                                          água no produto....... completa 

• Taxa de evaporação (acetato de n-butila = 100)              135 

• MIR(1) (Maximum Incremental Reactivity)                        g O3 /g VOC........... 0,71 

• Ponto de fulgor (oC)                                                          vaso fechado............ 11,85 

                                                                                           vaso aberto.............. 21,00 

• Limites de explosividade no ar (%, v/v)                             Inferior......................2,0 

                                                                                                         Superior....................12,0 

 (1)– Potencial formação ozônio catalisada pela luz solar 

 
 
PRAZO DE VALIDADE: 
 
O prazo de validade é de 12 meses a partir da data de fabricação, definido através de estudos laboratoriais. 
Fatores externos poderão influenciar no prazo descrito. A Allchem não se responsabiliza pela observância das 
condições necessárias à manutenção do prazo de validade após a entrega do produto ao adquirente. 
Recomenda-se o atendimento integral das condições de estocagem indicadas na FISPQ. 
 
 
TRANSPORTE, CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: 
 
Consulte nossa “Ficha de Informações de Segurança Produtos Químicos (FISPQ)”. 
 
Em todos os níveis, nossos esforços são concentrados para assegurar a conformidade do produto e as suas especificações aqui 
indicadas. Porém, isto não deve dispensar o usuário de efetuar os controles de recepção que julgar necessários. É indicado ao 
usuário verificar a Legislação local relativa à utilização do produto. 
Nossos serviços estão à disposição para quaisquer informações complementares. 
 

GARANTIA LIMITADA 
 
As informações que esta ficha técnica fornece representam a fidelidade e a confiança de que são exatas e precisas. Contudo, tendo 
em vista as variáveis que estão alheias ao controle do fabricante, como condições e métodos de uso, estas informações não podem 
ser usadas sem que o cliente realize testes de avaliação e performance do produto. A Allchem Química garante que o produto 
cumprirá o especificado e se limita a devolução da importância envolvida na comercialização. 

 
DISPONIBILIDADE – ONDE ENCONTRAR O PRODUTO 
Caso necessite de auxílio para localização do produto em região próxima, entre em contato com a Allchem Química através de 
telefone, e-mail ou através de nosso site, www.allchem.com.br. 
 
 
 
Data: 09/11/2015  


