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BATERIA ESMALTES

SUBSTÂNCIA

Acetato de Butila
Acetato de Etila

CONCENTRAÇÃO

VEÍCULO

25%

Azeite de oliva

10%

Vaselina Sólida
(puro)

Álcool Metílico

100%

Álcool Isopropílico

100%

(puro)

Tolueno

50%

Azeite de oliva

Ftalato de Butila

5%

Vaselina sólida

Benzofenona

5%

Vaselina sólida

Mica

5%

Vaselina sólida

Resina Epóxi

1%

Vaselina sólida

Resina Tonsilamida/Formaldeido

10%

Vaselina sólida

3%

Vaselina sólida

Nitrocelulose

01 – Acetato de Butila
Concentração: 25%
Veículo: Azeite de Oliva
O Acetato de Butila é indicado como solvente em thinners, lacas, tintas e vernizes. Pode ser utilizado como solvente ativo
em resinas alquídicas, nitrocelulósicas, etilcelulósicas,acetato-butiratos de celulose, uréia-formaldeído, epóxi,
poliuretano, acrilatos e metacrilatos. Geralmente encontrado como solvente em removedores de esmaltes.
02 – Acetato de Etila
Concentração: 10%
Veículo: Vaselina Sólida
Acetato de Etila é um éster simples, que possui alta aplicação industrial. É um ótimo solvente, relativamente pouco volátil.
É utilizado como um componente de formulações de essências artificiais de maçã, pera, framboesa, pêssego, e groselha,
entre outras. No passado, já foi usado em medicina como antiespasmódico (contra convulsões), e hoje é usado como
solvente. Atualmente utiliza-se em substituição à acetona para remoção de esmaltes em unhas pois é menos prejudicial e
nocivo às unhas e à pele.
03 – Álcool Metílico ( metanol )
Concentração: 100%
Veículo: Puro
O metanol é principalmente um solvente industrial. É utilizado na indústria de plásticos, na extração de produtos animais e
vegetais, e como solvente em reações de importância farmacológica, como no preparo de colesterol, vitaminas e
hormônios. É matéria prima na produção de formaldeído. Também é utilizado como anticongelante, removedor de tintas e
solvente para goma-laca e esmaltes.
04 – Álcool Isopropílico
Concentração: 100%
Veículo: Puro
O álcool isopropílico pode ser utilizado para limpar componentes eletrônicos. É o mais apropriado para este fim pois a
porcentagem de água é menor do que 1%, e por isso a hipótese de oxidação das peças é quase nula. É também
vastamente empregado na indústria gráfica, na composição da solução de molha do processo de impressão offset.
Também utilizado em produtos de limpeza de superfícies de vidro, misturado com detergente não-iônico em produtos
específicos para limpeza de lentes de óculos, detergentes enzimáticos, cosméticos, vernizes e preparações medicinais.

05 – Tolueno ( metilbenzeno )
Concentração: 50%
Veículo: Azeite de Oliva
O tolueno, também conhecido como metilbenzeno, é um hidrocarboneto aromático, inflamável, incolor, volátil, de odor
característico e altamente danoso à saúde se ingerido ou inalado. Ele é comumente utilizado como solvente em colas e
tintas, mas seu uso não se restringe apenas a esse fim. O tolueno também está presente em colas, gasolina, tintas para
impressão, removedores, agentes de limpeza, cosméticos, borrachas, adesivos, corantes e fluidos de termômetros.
06 – Ftalato de Butila
Concentração: 5%
Veículo: Vaselina Sólida
Utilizado como plastificante para resinas sintéticas e esmaltes. Os ftalatos ganharam espaço no mercado no mundo todo
como plastificantes e continuam presentes até hoje, pois constituem as substâncias que oferecem a melhor relação
custo/benefício associada a boas propriedades na área de embalagens, principalmente de alimentos.
07 – Benzofenona
Concentração: 5%
Veículo: Vaselina Sólida
A benzofenona é um composto importante na fotoquímica orgânica e na perfumaria bem como em síntese orgânica. A
benzofenona age como filtro óptico. Assim, a benzofenona é usada em produtos como perfumes e sabonetes para
prevenir que a luz ultravioleta degrade o odor e a cor desses produtos, protetores solares, plásticos, produtos de borracha,
tintas e esmaltes. Pode produzir urticária.
08 – Mica
Concentração: 5%
Veículo: Vaselina Sólida
A mica é utilizada nas indústrias cosméticas para realçar os produtos com nuances de cores. Podem ser misturados
diretamente em shampoos, condicionadores, sabonetes líquidos e glicerinados e esmaltes.
09 – Resina Epóxi
Concentração: 1%
Veículo: Vaselina Sólida
Adesivos, borracha, cerâmica, colas, esculturas, luvas de vinil, massas para reparações, pinturas, plásticos, próteses
dentárias, óculos, resina, sinteco, tintas, indústria elétrica e de plásticos (isolantes, cabos, resistências e aparelhos
elétricos).
10 – Resina Tonsilamida/Formaldeido
Concentração: 10%
Veículo: Vaselina Sólida
Também conhecido como toluenosulfonamida ou tonsilamida. É um plastificante de nitrocelulose. Faz parte do grupo de
resinas liberadoras de formaldeídos. Constitui-se no principal sensibilizante presente nos esmaltes de unhas,
independentemente da cor do esmalte. Eventualmente pode ser utilizada em alguns cosméticos. Pode ser encontrado em:
cosméticos polimerizáveis, fortificantes de unhas, esmalte base, esmaltes e secante de unhas.
11 – Nitrocelulose ( collodion )
Concentração: 3%
Veículo: Vaselina Sólida
Produto encontrado na produção de tintas automotivas, seladores e acabamentos para madeira, tintas para impressão por
retrogravura e flexografia. Também utilizada em acabamento para couros e cosméticos, especialmente esmaltes de
unhas.
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