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1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Pigmento para adesivos a base d’água.

2. COMPOSIÇÃO
Misturas de pigmentos orgânicos de alta performance.
3.

APLICAÇÃO
Esta linha de pigmentos visa atender todos os seguimentos da Indústria têxtil com excelentes propriedades de
solidez a temperatura e boas notas de solidez a luz.
Adicionar de 1 a 3% na cola a base água, caso deseje uma tonalidade concentrada.

4.

PROPRIEDADES
Alta solidez à lavagem e à fricção;
Boa flexibilidade; Indicado para cola a base de água.
É fornecido nas cores: azul, amarela, vermelha, laranja, preta e branca, prontas para uso nos adesivos
ORTEX, TERMOCOLA, FLOCK PLUS, ORTIQ, ORTIX, ORTEC, ORTAD, PU FLOCK e COLA BONDER 4,
combinando com a cor do floco.

5. ARMAZENAMENTO
O prazo de validade é de 12 meses, desde que mantido em recipiente fechado e temperatura de 20º a 30ºC.

6. APRESENTAÇÃO / UNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO
Pigmento Orticolor é fornecido em embalagens plásticas de ½ ou 1 kg.

7. SEGURANÇA
Como qualquer produto químico, recomendamos a utilização de equipamentos de segurança convencionais.
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ATENÇÃO: Tem por objetivo o presente boletim técnico informar o atual estágio de desenvolvimento do
produto. Provas e ensaios cuidadosos de entrada deverão ser realizados pelo usuário, em função de
fatores alheios e principalmente quando da utilização conjunta de matérias-primas de terceiros. As
recomendações acima não isentam o usuário da responsabilidade da verificação de eventuais lesões dos
direitos de terceiros que, quando ocorrem, tomar as devidas providências. Reservamo-nos no direito de
efetuar alterações de características e de códigos, seja por processo técnico ou por outro desenvolvimento
em sua fabricação, sendo tais modificações comunicadas ao mercado. Para maiores informações consulte
nosso departamento técnico.

*Maiores informações consultar FISPQ do produto.

Técnica Responsável
CRQ nº 04462575
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