
 
 

BOLETIM TÉCNICO  

 

 

PRODUTO:  PIGMENTOS  CONCENTRADOS LINHA: ECOLOGICO/PLASTISOL 

CÓDIGO:  PGC DATA: MAIO/2015 

 
DESCRIÇÃO: 
Suspensões aquosas super concentradas de pigmentos brilhantes de ótima solidez à luz. Alguns de 
origem orgânica e outros de origem inorgânica de caráter iônico/aniônico. As linhas de pigmentos se 
diferenciam pela sua super concentração. Sendo assim, obtém-se cores mais vivas. 
 
CORES DISPONÍVEIS:  
PGC – PGCS 077 – PGCS 017 
120.121.122.123.130.140.144.150.152.153.154.160.171.172.180.300.310.320.330.340.350.360.410. 

 
INDICAÇÃO: 
Produto indicado para pigmentar todos os produtos à base água. A pigmentação varia para cada linha de 
produto. Segue indicação de pigmentação:  

MIX 70 g/kg 
Puff 50 g/kg 

 
Clear e Perolado 30g/kg 

 
LINHA FLÚOR: 

Clear 100g/kg 

Mix 150g/kg 
 
Dependendo do tom desejado pode utilizar uma quantidade menor que a sugerida, nunca exceder a 
quantia indicada para ter problemas de solidez à lavagem e fricção. 
 
PRAZO DE VALIDADE: 
A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo válido por 24 meses. 
 
ARMAZENAGEM: 
O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição. 

 
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 15 minutos.  

 
 

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.  


