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Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni 
d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto. 

 

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE 

PER LA QUALITÀ CERTIFICATO 

UNI EN ISO 9001 
OHSAS 18001 - EN ISO 14001 

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  
  

IIll  SSOOLLVVEENNTTEE  DDIIEE  èè  uunn  ssoollvveennttee  ssggrraassssaannttee,,  ssiinntteettiiccoo,,  

cchhee,,  aa  ddiiffffeerreennzzaa  ddii  aallttrrii  ssoollvveennttii  ddeellllaa  ssuuaa  ccaatteeggoorriiaa,,  èè  

ccaarraatttteerriizzzzaattoo  ddaa  bbuuoonnaa  ppuurreezzzzaa,,  ooddoorree  lleeggggeerroo,,  

eecccceelllleennttee  ffoorrzzaa  ssoollvveennttee  ee  qquuiinnddii  nnootteevvoollee  vveerrssaattiilliittàà..  

  

UUnnaa  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  cchhee  rreennddee  iill  SSOOLLVVEENNTTEE  DDIIEE  

uunnoo  ddeeggllii  ssggrraassssaannttii  ppiiùù  iinntteerreessssaannttii  ssoottttoo  ooggnnii  ppuunnttoo  ddii  

vviissttaa  èè  lleeggaattaa  aall  ssuuoo  bbaassssoo  lliivveelllloo  ddii  nnoocciivviittàà..  PPrroovvee  ddii  

llaabboorraattoorriioo  hhaannnnoo  iinnffaattttii  ddiimmoossttrraattoo  cchhee  iill  pprrooddoottttoo  

pprreesseennttaa  eeffffeettttii  ffiissiioollooggiiccii  mmoollttoo  bbaassssii  ee  ccoommuunnqquuee  

iinnffeerriioorrii  aa  qquueellllii  ddii  mmoollttiissssiimmii  aallttrrii  ssoollvveennttii  iinn  ccoommmmeerrcciioo..  

  

PPrriinncciippaallii  ccaarraatttteerriissttiicchhee::  

  

➢➢  EEsseennttee  ddaa  ccoommppoossttii  cclloorruurraattii;;  

  

➢➢  OOddoorree  lleeggggeerroo;;  

  

➢➢  EEvvaappoorraazziioonnee  rraappiiddaa  mmaa  ccoonnttrroollllaattaa  ccoonn  mmiinnoorrii  

eemmiissssiioonnii  iinn  aattmmoossffeerraa  ee  bbuuoonnii  tteemmppii  ddii  

aasscciiuuggaattuurraa;;  

  

➢➢  RRiimmuuoovvee  ccaattrraammee,,  ggrraassssii,,  oollii  ddii  llaavvoorraazziioonnee,,  

mmoorrcchhiiee,,  ccoollllee,,  ppaarraaffffiinnee,,  eecccc..;;  

  

➢➢  SSiiccuurroo  ssuu  ttuuttttii  ii  mmeettaallllii  ee  ssuullllaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  

ddeellllee  mmaatteerriiee  ppllaassttiicchhee..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MMOODDAALLIITTAA''  DD''UUSSOO  
  

IIll  SSOOLLVVEENNTTEE  DDIIEE  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  iinn  ssoossttiittuuzziioonnee  

ddeeii  ccoommuunnii  ssoollvveennttii  cclloorruurraattii  ppeerr  ttuuttttee  llee  ooppeerraazziioonnii  ddii  

ssggrraassssaaggggiioo  iinndduussttrriiaallee,,  iinn  aalltteerrnnaattiivvaa  aadd  aallttrrii  ssoollvveennttii  

mmeennoo  eeffffiiccaaccii  oo  ppiiùù  iimmppaattttaannttii  ddaall  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  

eeccoollooggiiccoo  ee  ssaanniittaarriioo..  

SSii  tteennggaa  pprreesseennttee  cchhee  iinn  aallccuunnii  ccaassii,,  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  

ddeellllee  ddiivveerrssee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ffiissiicchhee  ddeell  pprrooddoottttoo  rriissppeettttoo  

aaii  ssoollvveennttii  ppiiùù  ddiiffffuussii,,  ppuuòò  eesssseerree  nneecceessssaarriioo  mmooddiiffiiccaarree  

lleeggggeerrmmeennttee  iill  cciicclloo  ddii  llaavvoorraazziioonnee..  

  

SSOOLLVVEENNTTEE  DDIIEE  ppuuòò  eesssseerree  uussaattoo  iinn  ddiivveerrssii  mmooddii::  

  

➢➢  MMaannuuaallmmeennttee;;  

  

➢➢  IInn  llaavvaattrriiccii  aa  cceessttoo,,  aa  ttuunnnneell,,  aa  ttaammbbuurroo  rroottaannttee,,  

aa  ssbbaattttiimmeennttoo,,  aa  sspprruuzzzzoo..  

  

IIll  SSOOLLVVEENNTTEE  DDIIEE,,  ggrraazziiee  aall  ssuuppeerriioorree  ppootteerree  ssoollvveennttee  

aa  ffrreeddddoo,,  èè  iinn  ggrraaddoo  ddii  eelliimmiinnaarree,,  nneell  ggiirroo  ddii  ppoocchhii  

sseeccoonnddii,,  ddaa  aappppaarreecccchhiiaattuurree  ee  ccaavvii  eelleettttrriiccii  iinn  aasssseennzzaa  ddii  

tteennssiioonnee  qquuaallssiiaassii  ttrraacccciiaa  ddii  oolliioo,,  ggrraassssoo,,  ssmmoogg,,  ssppoorrcciizziiaa  

vvaarriiaa  eedd  uummiiddiittàà  ddiimmoossttrraannddoossii  rraappiiddoo  eedd  eeffffiiccaaccee..  

  

LLaa  ffoorrzzaa  ddii  SSOOLLVVEENNTTEE  DDIIEE  lloo  rreennddee  eessttrreemmaammeennttee  

eeffffiiccaaccee  nneeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ppuulliizziiaa  ssuu  mmoorrcchhiiee  ddii  ccaattrraammee  

oo  ccoommppoossttii  ppeettrroolliiffeerrii,,  mmaacccchhiinnaarrii  vveerrnniicciiaattii,,  ppaavviimmeennttii,,  

eecccc..  cchhee  rriissuullttaannoo  iinnvveeccee  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ddiiffffiicciillii  ccoonn  ii  

ccoommuunnii  ssoollvveennttii  oo  ddeetteerrggeennttii..  

  

SSOOLLVVEENNTTEE  DDIIEE  èè  iimmmmiisscciibbiillee  ccoonn  aaccqquuaa,,  ddaa  ccuuii  ssii  

sseeppaarraa  ffaacciillmmeennttee,,  ee  ccoonnsseennttee  qquuiinnddii  ddii  llaavvoorraarree  ccoonn  

ffoonnddoo  dd''aaccqquuaa,,  nneell  qquuaallee  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ffaarr  pprreecciippiittaarree  ii  

rreessiidduuii  aassppoorrttaattii  nneelllloo  ggrraassssaaggggiioo  ((ssee  uuttiilliizzzzaattoo  iinn  

vvaassccaa))..    

  

AAllllaa  ffiinnee  ddeellll''ooppeerraazziioonnee  ddii  ssggrraassssaaggggiioo  nnoonn  llaasscciiaa  rreessiidduuii  

iinnddeessiiddeerraattii..  SSii  ccoonnssiiddeerrii  ccoommuunnqquuee  cchhee  SSOOLLVVEENNTTEE  

DDIIEE  ssii  rriivveellaa  ccoommppaattiibbiillee  ccoonn  llaa  qquuaassii  ttoottaalliittàà  ddeellllee  

vveerrnniiccii..  

  

  

PPRROOPPRRIIEETTAA’’  CCHHIIMMIICCOO  --  FFIISSIICCHHEE  
SSttaattoo  ffiissiiccoo::    LLiiqquuiiddoo    

CCoolloorree::      iinnccoolloorree  

OOddoorree::      ccaarraatttteerriissttiiccoo  

IInnffiiaammmmaabbiilliittàà::    >>  3366°°CC  
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