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IDENTIFICAÇÃO:

Este produto é uma substância.

Componente CAS Quantidade
1-metóxi-2-propanol 107-98-2 98,0 - 100,0
2-metóxi-1-propanol 1589-47-5 <0,5

SINÔNIMO: Propileno glicol monometil éter.

CARACTERÍSTICAS GERAIS: O DOWANOL PM é um líquido incolor, de odor semelhante ao éter.
Solúvel em água.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES: O DOWANOL PM é um solvente ativo para revestimentos à base de
solvente. Retardante para tintas de impressão flexográfica e de rotogravura. Agente de acoplamento em
misturas de solventes para tintas de impressão flexográfica, gravura e serigrafia à base de água.
Solvente catalisador para tintas de canetas esferográficas e de ponta de feltro. Agente de acoplamento
e solvente para produtos de limpeza de uso doméstico e institucional, removedores de ferrugem.
Solvente para pesticidas agrícolas, desativador e emoliente para antiparasitas.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS:

Ponto de fusão/congelamento: -95 °C.
Ponto de Ebulição (760 mm Hg): 120 °C.
Ponto de Fulgor: 31,7 °C.
Taxa de Evaporação: 0,7 (acetato de butila = 1).
Limite de Explosividade: Inferior: 3% - Superior: 12%.
Pressão de Vapor a 20 ºC: 10,9 mmHg.
Densidade do Vapor (Ar = 1): >3,0.
Densidade: 0,92.
Solubilidade em Água a 20 ºC: ~200 g/L.
Coeficiente de Partição n-octanol/água (Log Kow): -0,437.
Temperatura de auto ignição: 277,8 °C.
Viscosidade: 2,0 mm2/s a 77°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.

PRAZO DE VALIDADE: O prazo de validade, dependendo da embalagem, é de até 24 meses a partir
da data de fabricação. 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.

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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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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