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Artikelnr. 402

Artikel Isopropanol

200 ml, 400 ml

Fysische eigenschappen

Verpakkingsmaten

Productbeschrijving / productvoordelen
ISOPROPANOL bevat een hoogzuiver oplosmiddel dat een universele en milde reinigende 
werking in de elektronica, fijnmechanica en bij optische onderdelen garandeert. ISOPROPANOL 
verwijdert zowel vet als olie en lagen vuil op betrouwbare wijze en tast gangbare materialen niet 
aan. ISOPROPANOL vervliegt snel en zonder enige restanten zonder dat er vlekken op 
oppervlakken van blank staal of glas achterblijven.
ISOPROPANOL is ideaal voor een milde en effectieve reiniging van alle soorten oppervlakken. 
Verharste olie en vettig vuil kunnen duurzaam worden verwijderd. 
Daarnaast is ISOPROPANOL zeer geschikt voor de verwijdering van soldeer- en 
vloeimiddelrestanten, soldeerpasta's en voor de reiniging van zeefdruksjablonen. Optische 
onderdelen, zoals lenzen, glazen en objectieven worden op een betrouwbare wijze en zonder 
achterblijvende vegen gereinigd.  ISOPROPANOL reinigt en onderhoudt hifi-apparatuur en cd's 
zonder deze aan te tasten. 
Watervaste inkt en viltstiften kunnen met ISOPROPANOL grondig en snel van clipboards en 
kantooruitrustingen worden verwijderd.

Gebruiksinstructies 
Reinig de te reinigen plaatsen met krachtige sproeistoten. Plaats voor moeilijk bereikbare plaatsen 
het rietje om de te behandelen plek gericht te kunnen reinigen. Voor de reiniging van licht 
vervuilde oppervlakken kan ISOPROPANOL ook op een pluisvrije doek worden gespoten en kan 
het betreffende oppervlak hiermee worden afgeveegd. 
Niet in de buurt van open vuur of hete voorwerpen gebruiken. Schakel stroomgeleidende 
apparaten voor het gebruik uit. Laat het oplosmiddel voor het inschakelen volledig vervliegen. 
Raadpleeg de reinigingsinstructies van de fabrikant!

Kleur kleurloos, transparant
Geur ruikt naar alcohol
Dichtheid bij 20°C 0,78 g/cm³
Vlampunt 12°C
Materiaalverdraagzaamheid zeer goed
Verdamping snel en zonder restanten
Viscositeit 2,43 mPa.s
Oppervlaktespanning 22,8 mN/m

Opslag / levensduur
Bij een adequate opslag 2 jaar houdbaar.
Verwijder de verpakking na een volledige lediging via de milieustraat.

Diëlektriciteitsconstante 18,6
Zuiverheid 99,90%
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