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IDENTIFICAÇÃO:

Nº CAS: 108-10-1.

FÓRMULA ESTRUTUTAL:

FÓRMULA MOLECULAR: C6H120

PESO MOLECULAR: 100,18

SINÔNIMOS: 2-Metil-4-Pentanona, Isopropil Acetona, Hexona.

CARACTERÍSTICAS GERAIS: O METILISOBUTILCETONA (MIBK) é um líquido incolor, de odor
agradável característico, miscível em todas as proporções com solventes orgânicos, óleos vegetais e
minerais, sendo pouco solúvel em água.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES: O METILISOBUTILCETONA (MIBK) é utilizado industrialmente em tintas e
vernizes, adesivos, thinners, extração de metais e óleos, produtos para couros e em sínteses orgânicas.
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.

PROPRIEDADES FÍSICAS:
Pureza: Mínimo 99,0%
pH: 8,0 (Não diluído).
Ponte de fusão / congelamento: Temperatura de cristalização: -84 °C.
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 116,5 °C (1.013,25 hPa).
Ponto de fulgor: 15,85 °C vaso fechado; 23 °C vaso aberto.
Taxa de evaporação (Acetato de Butila = 1): 1,55.
Limite de explosividade/ inflamabilidade: Inferior: 1,4% (V); Superior: 7,5% (V).
Temperatura de autoignição: 458,85 °C.
Pressão de vapor: 19,81 hPa (20 °C).
Densidade de vapor: 3,5.
Densidade: 0,7983 g/cm³ (20 °C).
Propriedades oxidantes: Não é considerado como comburente.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS: Caixa com 20 latas de 900 ml, caixa com 6 galões de 5 litros, lata de 18
litros, bombona de 20 litros,  de 30 litros e de 50 litros, tambor de 200 litros.

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 Rauter não
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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 – Ficha de Informações de Segurança Produtos Químicos.

TRANSPORTE, CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM E INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA: Consulte a
“Ficha de Informações de Segurança Produtos Químicos (FISPQ)”.

Para solicitação de FISPQ ou quaisquer outras informações complementares, favor entrar em contato pelo
e-mail qualidade@rauter.com.br ou pelo telefone (51) 3393-1573.

2/2


