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DESCRIERE 
 

Invenţia se referă la un solvent pe bază de resurse naturale regenerabile, complet 
biodegradabil, netoxic, fără COV şi la un procedeu de obţinere şi de purificare a acestuia, 
utilizând uleiuri vegetale, prin reacţia de transesterificare catalitică cu alcooli inferiori, la 
temperaturi de 20-90oC, de preferinţă la  temperatura ambiantă. Produsul se utilizează ca 
înlocuitor al solvenţilor petrochimici: toluen, acetat de butil etc. 

 
The invention relates to a fully biodegradable, non-toxic, low volatility solvent and to 

a process for producing and purifying of it, which comprises reacting vegetable oils with a 
lower alcohol. The product can replace petrochemical solvents. 

 
L’invention a pour objet un solvant complet biodégradable, non-toxique, sans COV 

et un procédé d’obtention et de purification de celui-ci, utilisant des huiles végétales en 
réaction de transestérification avec monoalcools légers. Le produit s’utilise au lieu des 
solvants pétroliers. 

 
UTILIZĂRI 

 

 în produse pentru spălări menajere şi industriale 

 în compoziţii de decapare a faţadelor şi în produşi anti-grafitti 

 solvent pentru degresare şi cerneluri tipografice 

 în produse cosmetice şi farmaceutice 

 în compoziţii de răcire şi ungere pentru prelucrări metalice 

 în formulări de pesticide, pentru agricultură 

 la curăţirea plajelor poluate de “mareele negre” 

 solvent alternativ pentru lacuri şi vopsele alchidice 
 

AVANTAJE 
Solvent alternativ, fabricat pe bază de resurse regenerabile locale –  

produse agricole sau deşeuri ale acestora. 
Solvent netoxic, nevolatil la temperatura ambiantă, cu punct de inflamabilitate mai 

mic de 130oC şi complet biodegradabil.  
Procedeu  cu consumuri energetice reduse, la presiune atmosferică şi temperaturi 

inferioare, de preferinţă la temperatura ambiantă. 
Procedeu cu operaţii de purificare simple, astfel alese încât impurităţile sunt 

transformate în componente care măresc capacitatea de solvatare a produsului. 
Procedeul permite recuperarea subproduselor, care sunt surse de valoare adaugată 
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