Glad IPA-Sprit 30/70 vol. %
Varenr.: 04007

Karakteristik:
IPA-Sprit er en alkohol der anvendes til frostsikring i eks.
anlæg til jordvarme.
IPA-Sprit består af hhv. Ethanol og Isopropanol i
blandingsforholdet 90/10.
IPA-Sprit i færdigblandet form benævnes IPA-Sprit
30/70%.
IPA-Sprit 30/70% er klassificeret som værende
brandfarligt.

Typiske Data:
Farve: farveløs
pH-værdi: ingen tilgængelige data
Frysepunkt/område: ca. -15°C
Massefylde: 0,93 g/cm3
Kogepunkt/Kogepunktsinterval: ca. 78°C
Flammepunkt: ca. 30°C
Vandopløselighed: Blandbar
Faremærkning: R10

IPA-Sprit forventes at være let bionedbrydeligt og anses
ikke for at være bioakkumulerbar.
IPA-Sprit er klassificeret som farligt gods. UN nr.: 1987
Der kræves en bevilling fra SKAT for anskaffelse
af produktet.
Anvendelse:
Anvendes som kølevæske i jordvarmeanlæg.
Færdigblandingen 30/70 vol. %. Det betyder 30 vol. %
IPA-Sprit og 70 vol. % vand. Dette giver en frostsikring
på ca. -15°C.
Kan med stor fordel anvendes i særlige områder hvor
myndigheder f.eks. har særlige eller strenge krav til en
kølevæske i tilfælde af udslip til miljøet. Dog skal regler
for eksponering til miljø ud fra sikkerhedsdatablad altid
følges.
Fordele:
Kølervæske indeholdende IPA-Sprit giver følgende
fordele.
•
•
•
•

Kan ofte imødekomme krav fra myndighed
Let bionedbrydeligt
Ikke bioakkumulerbar
Let blandbar
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Brugsanvisning:
Man skal være særligt opmærksom på at produktet er
brandfarligt. Nødvendige forholdsregler / anvisninger
bør følges.
Vær opmærksom på at der kan være særlige krav til
paknings- og tætningsmateriale.
Opbevaring:
Vær særlig opmærksom på myndighedskrav omkring
opbevaring.
Opbevar beholdere/emballage tæt lukket på et køligt,
godt ventileret sted. Der henvises i øvrigt til forskrifter
i sikkerhedsdatablad.
Tilgængelighed:
IPA-Sprit er tilgængelig som koncentrat i 20 ltr. dunk,
200 ltr. tromle, 1000 ltr. IBC eller bulk.
IPA-Sprit er tilgængeligt som færdigblanding 30/70
vol.% i 20 ltr. dunk, 1000 ltr. IBC eller bulk.
IBC = Palletank. Vi anvender kun specielle palletank
med jording.
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