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Literatura Informa�va  

Bioline® 60  
Poliol Poliéster  

Poliol de origem renovável para sistemas de espuma de poliuretano flexível  
Descrição Química  Poliol Poliéster                     Grupo Químico: Poliéster Graxo  

Validade  12 meses, desde que acondicionado conforme definido na FISPQ   
Embalagem  Tambor de ferro com 200,0 kg peso líquido; IBC com 980 kg de peso líquido; Granel  

  

 

Caracterís�cas         O Bioline 60  é um poliol poliéster  de alta pureza,  com as tradicionais caracterís�cas de 
performance dos poliois de origem do petróleo, porém,  com a vantagem de ser um 
produto de origem de fontes renováveis . O Bioline 60  é ideal para atender as necessidades 
atuais em relação a saúde, meio ambiente  e performance, com excelentes propriedades 
isolantes, ó�ma aderência a diversos �pos de super�cies  e resistência mecânica, térmica, 
biológica e química.   

        
  

 

Aplicação         Em combinação com isocianatos e adi�vos para produção de espumas flexíveis  de PU, 
é u�lizado principalmente nos segmentos da indústria moveleira.  

       As espumas de PU flexíveis  produzidas com o Bioline 60  podem ser aplicadas por 
derramamento, injeção  e spray,  por sistemas pressurizados ou por outras tecnologias.  

  

 

          Físico Químico     Ensaio   Especificação  
 Aparência  (@ 25°C)  /  Liquido  viscoso, isento de materiais  estranhos  

 Cor (Visual)  /  Amarela  

 Odor  /  Caracterís�cas e intensidade conforme o padrão  

 Índice de Hidroxila (mg  KOH/g)  /  58 à 62  

 Índice de Acidez (mg KOH/g)  /  < 1,5  

 Teor de Água (K.F., %)  /  < 1  

 Viscosidade (@  20°C, cP)  /  2400  Típico  

 Densidade  (@ 20/4°C, g/cm
3
)  /  1,02  Típico  

 pH (@20°C, 5%)  /  5,5  Típico  

 Ponto de Fusão (°C, C.  Aberto)  /  -  10  Típico  

 Ponto de Fulgor (°C,  Aberto)  /  235  Típico  

S  Solubilidade (@ 20°C)  /  
Solúvel em metanol, na maioria dos ésteres de 
baixa viscosidade, THF e solventes aromá�cos  

                           
As informações con�das neste folheto são fornecidas de boa fé. Recomendamos que nossos  produtos  sejam testados 
para se verificar a conveniência de seu uso antes de adotá-los industrialmente. Estas informações não devem ser 
entendidas como concessão ou permissão para u�lização de método s  ou composições cobertas por qualquer 
patente.  
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