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 ولـمتان

 شرح محصول :

 CH۳OH شیمیاییبا فرمول  هاستالکلترین نوع  متانول یا متیل الکل یا الکل متیلیک یا الکل چوب که ساده

  .شود شناخته می

 خواص فیزیکی :

 شفافرنگ :  

 مایعحالت :  

Technical Specifications of Xanthan Gum ( XC Polymer ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Properties Unit Value 
Purity Wt% 99.85 min 

H2O Wt% 0.1 max 
Color Apha 5 max 

Carbonisable Apha 5 max 

Sp.Gr @(20/20˚C) --- 0 792-0 793 

Acidity(As CH3-COOH) Wt% 0 003 max 
Alkalinity (As NH3) Wt% 0 003 max 

Hydrocarbons --- Passes  test 

Fe Wt   ppm 0.05 max 

Chloride Wt  ppm 0.2 max 
Distillation Range C˚ 1 max 

Permanganate  Time minutes 50 min 

Acetone Wt% 0 003 max 

Odor ---- Non Resldual 
Non Volatile  Matter mgr/100 ml 2 max 

Appearance ---- 
Clear Free from 

Suspended Matter 

Miscibility ---- Passes  Test 
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 موارد مصرف : 

 متانول شود، یم استفاده زین اتانول بیتقل یبرا متانول از.شود یم برده بکار سوخت و حالل خ،ی ضد عنوان به

 دیتول متانول. شود یم استفاده یداخل احتراق ستمیس با ییموتورها در سوخت عنوان به محدود صورت به

 سوخت یبرا یشدن دیتجد منبع کی که نامند یم الکل ویب ای یآل متانول را یآل باتیترک ریسا و چوب از شده

 .شود خام نفت مشتقات نیگزیجا تواند یم و است

 سه تخته ک،یپالست هیته در هم آن که شود یم استفاده دیفرمالدئ هیته یبرا یدیتول متانول از درصد ۰۴

 به آن کاربرد از یریجلوگ و یصنعت اتانول تیماه رییتغ یبرا. شود یم استفاده منفجره مواد و رنگ ،ییال

 یجا به که است متانول مشتقات از اتر لیمت ید. کنند یم اضافه آن به متانول یمقدار ،یدنینوش عنوان

CFCشود یم استفاده شرانهیپ عنوان به آتروسل یها افشانه در ها. 

 بسته بندی : 

 بصورت فله و بشکه

 تذکرات و نکات ایمنی : 

 دیبا متانول از استفاده هنگام. شود یم مرگ یحت و یینایناب موجب آن دنینوش و است یسم یا ماده متانول

 .شود جذب تواند یم زین دنیوآشام پوست و تنفس قیطر از چون کرد استفاده دستکش و ماسک از
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