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IDENTIFICAÇÃO:
Nome químico comum ou nome técnico: 2-butanol.
Número de registro CAS: 78-92-2

SINÔNIMOS: Sec-butil álcool; S-butanol; Butan-2-ol.

CARACTERÍSTICAS GERAIS: O SEC BUTANOL é um solvente líquido e incolor, de odor característico
e de evaporação moderada. Miscível em água (125 g/L a 20°C). Muito miscível em acetona, miscível
em álcool e éter.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES: O SEC BUTANOL é um solvente utilizado em formulações base solvente
de tintas de impressão (rotogravura e flexografia), linha industrial, repintura automotiva, automotiva
original, e em formulações de tintas hidrossolúveis.

Nas tintas base solvente, o SEC BUTANOL confere diversas vantagens, como melhor solubilização das
resinas, que permite obter formulações de menor viscosidade e/ou menor quantidade de solventes
ativos; excelente formação de filmes; e baixo potencial toxicológico.

Nas tintas de impressão, destaca-se também a sua baixa retenção em filmes flexíveis de polietileno e
polipropileno, que reduz a possibilidade de blocking depois da aplicação da tinta, com vantagens
toxicológicas e organolépticas. As propriedades descritas são melhores em comparação aos solventes
utilizados nestas aplicações, como n-butanol e isobutanol.

O SEC BUTANOL é empregado em tintas base água como agente acoplante, melhorando a
compatibilização do sistema e a incorporação da água. Nesta aplicação, o produto apresenta melhor
rendimento do que o n-butanol e isobutanol, devido a sua maior miscibilidade com água.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Ponto de fusão/ponto de congelamento: - 114 ºC.
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: 99,5 ºC.
Ponto de fulgor: 24 ºC (vaso fechado).
Taxa de evaporação: 1,3 (acetato de butila = 1).
Inflamabilidade (sólido; gás): Não aplicável.
Limite de inflamabilidade ou explosividade:  Superior: 11% - 340 g/m³.  Inferior: 1,65% - 51 g/m³.
Pressão de vapor: 18,3 mmHg a 25 ºC.
Densidade de vapor: 2,6 (Ar = 1).
Densidade relativa: 0,81 (água a 4 °C = 1) a 20°C.
Coeficiente de Participação – n-octanol/água: log Kow = 0,61.
Viscosidade: Dinâmica: 4,21 cP a 15°C.

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.

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.
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PRAZO DE VALIDADE: O prazo de validade é de até 24 meses dependendo da embalagem, a partir
da data de fabricação, definido através de estudos laboratoriais. Fatores externos poderão influenciar
no prazo descrito. A Rauter 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 – 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.
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