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IDENTIFICAÇÃO:

Mistura de hidrocarbonetos alifáticos.

Componentes Concentração (%) Nº CAS
Nafta hidrodessulfurizada pesada 0 – 100 64742-82-1

Querosene 0 – 100 8008-20-6
Benzeno < 0,1 71-43-2

CARACTERÍSTICAS GERAIS: O SOLVENTE LAR RAS é um líquido incolor, de odor acentuado,
semelhante ao odor de querosene. Insolúvel em água. Solúvel em solventes orgânicos. É composto
por uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos, com faixa de destilação compreendida entre 150 ºC e
216 ºC. Para atingir um baixo teor de enxofre (BTE) é submetido a um processo de desodorização, no
qual são retirados os compostos de enxofre (mercaptanos e tiofenos), o que confere ao produto um
odor pouco pronunciado e uma menor corrosividade. Possui ainda excelente poder de solvência e seu
ponto de fulgor oferece segurança ao manuseio.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES: O SOLVENTE LAR RAS é utilizado em lavagem a seco, apresentando as
seguintes vantagens em relação a solventes sintéticos, tais como o percloroetileno: Menor custo por
litro e por quantidade de roupa lavada; Vapores menos tóxicos e que não atacam a camada de ozônio;
Maior estabilidade e menor corrosividade; Recuperação fácil.
Utilizado também na formulação de tintas, diluente de resinas e vernizes, na fabricação de ceras para
assoalhos e na formulação de produtos para limpeza e polidores.

PROPRIEDADES FÍSICAS:

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Informações referentes ao Querosene: - 20 °C.
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Informações referentes ao:

− Nafta hidrodessulfurizada pesada: 20 – 260 °C;
− Querosene: 175 – 325 °C.

Ponto de fulgor: Informações referentes ao Querosene: 38 °C – 52 °C (vaso fechado).
Taxa de evaporação: 0,28 (Acetato de Butila: 1).
Inflamabilidade (sólido, gás): Não aplicável.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Inferior: 0,9%; Superior: 6,0%.
Pressão de vapor: 36,8 mmHg a 37,8 °C.
Densidade de vapor: Informações referentes ao Querosene: 4,5 (ar = 1).
Densidade relativa: 0,774 (água a 4°C = 1).
Coeficiente de partição – n-octanol/água: Informações referentes ao:

− Nafta hidrodessulfurizada pesada: Log Kow: 4,76 (valor estimado);
− Querosene: Log Kow: 6,23 (valor estimado).

Temperatura de auto-ignição: Informações referentes ao:

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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− Nafta hidrodessulfurizada pesada: 280 – 470 °C;
− Querosene: 210 °C.

Viscosidade: 1,15 cSt a 25 °C.
Outras informações: Faixa de destilação: 148 – 216 ºC a 760 mmHg.

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 a 24 meses a partir da data de fabricação,
dependendo da embalagem. 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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