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PRODUTO: LINHA ECOPLASTICIZER LINHA: PLASTISOL ECOLÓGICO 

CÓDIGO:  EPZ DATA: AGOSTO/2013 

 
DESCRIÇÃO: 
Eco Plasticizer foi desenvolvida com matérias primas totalmente livres de ftalatos e outros metais 
pesados que ajudam na conservação do meio ambiente proporcionando muitas vantagens em relação às 
tintas convencionais para estamparia localizada. Além de possibilitar ao serigrafo uma economia de 
energia, produtividade e desperdício de material usado, produto de baixa viscosidade, especialmente 
desenvolvida para uso em clichês de alumínio com preenchimento através de dosadores manuais ou 
pneumáticos, para trabalhos em alto relevo, com recorte preciso e definição perfeita dos desenhos. 
 
CODIGO DAS CORES: 
100.112.110.120.122.123.130.131.140.150.153.160.180.181.300.310.320.330.340.350.370.410.420.510.5
20. 
 
INDICAÇÃO: 
Indicado para aplicação em diversos substratos, principalmente em tecidos, couros, etiquetas e brindes 
(chaveiros, etc). 
 
PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO: 

1- Após a limpeza e remoção de todo tipo de impureza, preencha com Plasticizer, toda a parte 
vazada do clichê, remova todo o excesso do Plasticizer em seguida leve ao forno ou estufa, em 
temperatura de 160°C até 300°C, por 60 a 90 segundos. Após a cura total, resfriar a peça, 
utilizando água corrente, ou jato de ar. 

2- Em seguida remova a etiqueta moldada. Se necessário remover as rebarbas. 
3- Para fixação da etiqueta Eco Plasticizer, utilize costura ou colagem, dependendo do substrato 

em que será aplicada. 
 
Cores: Disponível em diversas cores e diversos efeitos (metálicos, perolizados, fluorescente, glitter, 
entre outros). 
 
Observação: Antes de colocar em produção, recomendamos testes de adaptação ao produto desde a sua 
fabricação até sua fixação final. 
Conheça nosso Dosador Pneumático Fremplast, e suas técnicas de aplicação. 
 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS:  
Clichê de Alumínio, alicate de manuseio, forno e Dosador Fremplast. 
 
ARMAZENAGEM: 
O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição. 
 
PRAZO DE VALIDADE: 
A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 24 meses. 
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PRECAUÇÕES: 
Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor. 
Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. 
Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos. 
Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico. 
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IMPORTANTE: A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações 
sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso 
laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os 
produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: 
SAC: 0800 – 772 – 1069 / 55 11 2489-6969 / fremplast@fremplast.com.br 
LEMBRE-SE: Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de 
produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.  


