FICHA TÉCNICA
FPT 101E
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
FPT 101E é uma colofónia resultante da destilação da goma do “Pinus Elliotti”, obtida através de um processo
altamente controlado, com matérias-primas selecionadas.

CARACTERÍSTICAS
Resina sólida de cor amarelada.
Esta resina tem cor clara, o que constitui uma vantagem competitiva para os clientes.

ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTO1
Especificação
Produto

Propriedades
Típicas

155 – 170

165

mg KOH/g

Cor Gardner, 50% em tolueno

7 max

5/6

--------

Ponto de amolecimento, (R&B)

72 - 82

78

°C

Teste de cristalização2

--------

4

Horas

Teor de óleos voláteis

1.5 máx

0.8

%

Índice de saponificação

160 - 170

165

mg KOH/g

Insaponificáveis

10 máx

9

%

Total ácidos resínicos

--------

90

%

Índice de Acidez

Unidades

APLICAÇÕES
Esta resina é especialmente recomendada para:
- Colas papeleiras;
- Adesivos;
- Derivados de colofónia.

FORMAS DE FORNECIMENTO
Flakes: Sacos de ráfia de 25 kg;
Bloco: Tambores de 225 kg ou 250 kg.

PRAZO DE VALIDADE
Até doze meses em condições normais de armazenagem.

1

Métodos analíticos disponibilizados a pedido do cliente.

2

FPT 101E é um produto natural, como tal, não é possível garantir o tempo de cristalização.

A informação contida nesta ficha técnica é, tanto quanto sabemos, verdadeira e correta. No entanto, devido às condições de uso fora do nosso controlo, 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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