FICHA TÉCNICA
FPG 115
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
FPG 115 é um éster de glicerina desodorizada especialmente tratada para ser usado no fabrico de Goma Base de Goma
de Mascar.

CARACTERÍSTICAS
Sólido de cor amarelo claro.
As características organolépticas estão em causa, os resultados de gosto e odor são negativos.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO1

Índice de Acidez
Ponto de amolecimento (R&B)
Cor Gardner (50%, Tolueno)

Especificação
Produto

Propriedades
Típicas

8 máx

6

mg KOH/g

94 - 100

97

ºC

8 máx

5/6

-------

Unidades

REGULAMENTAÇÃO
As resinas de Goma Base estão em conformidade com as exigências do FDA para uso em goma de mascar especificado
conforme os requisitos do “Code Federal Regulation”, referência 172.615

APLICAÇÕES
É especialmente fabricada para ser usada como Goma Base nas Indústrias de Goma de Mascar e agente de peso em
formulações de bebidas, podendo atender o mercado Kosher.

FORMAS DE FORNECIMENTO
Flakes/Pérolas: sacos de 25 kg;
Bloco: barricas Kraft 200 kg.

PRAZO DE VALIDADE
Flakes/Pérolas: até três meses em condições normais de armazenagem.
Bloco: até seis meses em condições normais de armazenagem.

1

Métodos analíticos disponibilizados a pedido do cliente.

A informação contida nesta ficha técnica é, tanto quanto sabemos, verdadeira e correta. No entanto, devido às condições de uso fora do nosso controle, não podemos dar garantias implícitas ou
explícitas no que respeita à informação aqui prestada. Nós estamos permanentemente a estudar as aplicações específicas dos produtos dos nossos clientes, nos quais os nossos produtos fazem
parte da sua composição, de modo a que possam tornar-se cada vez mais eficazes.
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