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                TECHNICKÝ LÍH 
                                                                           RK 059     

 

          
 

Charakteristika výrobku: 

Organický uhlovodík vyrobený z kvasného lihu s obsahem denaturačních činidel.  

 

Použití: 

Technický líh RK 059 se používá k technickým účelům.  

Jako plně denaturovaný ethanol se nesmí Technický líh RK 059 použít k potravinářským účelům. 

 

   

 

 
                                                                                                       

Vlastnosti: 

Vzhled:      čirá bezbarvá kapalina s charakteristickým zápachem po alkoholu 
Hustota produktu :      0,800 - 0,823 g/cm3 

Obsah ethanolu ve směsi:    ≥ 90 % 

Obsah organických rozpouštědel (VOC) :    781,44 g/l  
Obsah celkového organického uhlíku (TOC) :   509,63 gC/l 

Obsah netěkavých látek v objemových % :   0 % obj. 

Obsah netěkavých látek v hmotnostních % :   0 % hm. 
Hořlavost: hořlavina     I. třídy 

Bod vznícení:     ≤ 21 °C 

    
Skladovatelnost:  

36 měsíců v dobře uzavřených neporušených originálních nádobách při teplotě +5°C až +25°C v suchých a větraných prostorách. 

  

Balení: 

1 Lit. 

 

Bezpečnost: 

Proti náhodnému použití obsahuje Technický líh RK 059 hořkou odpuzující látku. 

Nepředstavuje riziko pro životní prostředí a je lehce odbouratelný v biologických čističkách odpadních vod. 
Technický líh RK 059 je hořlavina I. třídy a jeho výpary se velmi lehce vznítí. 

Na vzduchu se rychle odpařuje bez zanechání viditelných stop. Se vzduchem může vytvářet výbušnou směs. 

Dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení uvedené na etiketě.  

 

Pokyny pro odstranění odpadu: 

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytkem výrobku odkládejte na místě určeném 
obcí k odkládání nebezpečných odpadů, nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.  

 

Upozornění: 

Předložené údaje mají poradenský charakter, zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. 

Doporučujeme užití těchto materiálů konzultovat s techniky naší firmy. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Uživatel 

přejímá veškerou odpovědnost za použití materiálů ROKOSPOL. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky. 
Bezpečnostní údaje podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES v platném znění a podle nařízení ES č. 648/2004 o detergentech, ve znění 

nařízení č. 907/2006; příloha VII D při potřebě na vyžádání.  

. 

 


