
 

PRODUTO 
ISOLANTE  

 
INDICAÇÃO DE USO 
O ISOLANPLUS é indicado para isolamento de gesso em trabalhos protéticos. 

 
CARACTERÍSTICAS 
✓ Para as técnicas convencional e micro-ondas; 
✓ De fácil aplicação devido a sua viscosidade, permite fluidez e secagem rápida, com 
excelentes propriedades isolantes. 
✓ A espessura é adequada, não causando alterações dimensionais; 
✓ Secagem rápida que otimiza o tempo de trabalho. 

 
EMBALAGENS 
100ml, 250ml, 500ml e 1000ml. 

 
COMPOSIÇÃO 
Alginato de Sódio, Água deionizada. 

 
INSTRUÇÃO DE USO 
✓ Nas aplicações, utilizar sempre um pincel limpo para cobrir toda a superfície a ser isolada, 
com cuidado para não alcançar a parte posterior dos dentes. 
✓ Quando fizer uso de filme separador na 1ª prensagem, retire e limpe o excesso e aplique o 
isolante ISOLAN PLUS. 
✓ Usar o modelo de gesso previamente hidratado. 

 
ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES 
✓ Agitar antes de usar; 
✓ Manter o frasco fechado; 
✓ Conservar ao abrigo de luz e calor; 
✓ Manter fora do alcance de crianças; 
✓ Evitar contaminação com resíduos de gesso ou resina; 
✓ Não inflamável. 
✓ Evitar contato com a pele e com os olhos; 
✓ Se houver contato com os olhos, lave com água em abundância. 
✓ Em caso de irritação ou ingestão procure auxílio médico. 
✓ Após o uso manter o frasco sempre bem fechado. 

 
REGISTRO DA ANVISA N°: 
“Produto não destinado a saúde,  dispensado de Registro ou Cadastro na Anvisa, conforme RDC 
24/2009 e Lei no 5.991, de 17 de Dezembro de 1973“ 

 
VALIDADE 
2 anos a partir da data de fabricação. 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Mauro Rodrigo Vieira  CRQ-IV: 04366291  

 
 

 TCL QUÍMICA 
Rod. SP 225 sentido Pirassununga a Aguaí - KM 1 - S/Nº 
Galpão 5 - Zona Rural - Pirassununga - CEP:13.644-899 

CNPJ:   34.741.612/0001-57   -   Indústria   Brasileira. 
www.tclquimica.com.br   -   contato@tclquimica.com.br 
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