
Plastalgin  
Alginato para impressão de alta precisão. 
 
Presa normal 
 
Aroma de maçã verde 
 
 
Composição 
 
Cada 100g de pó contém: 
Alginato de potássio ............................................................ 14,0 g 
Excipientes:............................................................... q.s.p 100,0 g 
(Sulfato de cálcio didratado, pirofosfato de sódio, óxido de 
magnésio, terra de diatomácea, hexafluorotitanato de potássio, 
corantes, aromas e polipropilenoglicol) 
 
Propriedades 
 
Plastalgin é um alginato para impressões de alta precisão, de uso 
odontológico. Suas propriedades são apresentadas a seguir: 
 
Tempo de mistura: 45” 
Tempo total de manipulação: 2’15” 
Tempo de presa: 3’10” 
Viscosidade: 38mm 
Reprodução dos detalhes: 20µ 
Deformação à compressão: 12,5% 
 
Indicação 
 
Plastalgin é indicado para impressões de alta precisão.  
Isento de poeira. 
 
Contraindicação 
 
Hipersensibilidade a algum dos componentes da fórmula. 
 
Modo de uso 
 
Preencher a moldeira com a mistura obtida e levá-la à boca com 
uma leve pressão, até que endureça. Ao retirar a moldagem, 
enxaguar com água corrente. Em seguida vazar o gesso. Na falta 
desta possibilidade, conservar a impressão em um umidificador, 
mas nunca submergi-la em água. 
Os melhores resultados são obtidos com o uso de água e pó a 
uma temperatura de 21°C. 
 
Observações 
 
Relação de mistura: respeitar sempre a proporção de uma 
medida de pó (8g) para uma meia medida de água (20,5g). Para 
medir o pó, tomar uma colher medida e retirar o excesso de pó 
com uma espátula, sem comprimir. Misturar o pó e a água durante 
no máximo 45 segundos. 
 
Conservação 
 
Conservar a uma temperatura inferior a 25°C e em local seco. 
 
Apresentação 
 
454g de pó 
 
Validade: 36 meses após a data de fabricação. 
NÃO UTILIZE SE O PRAZO DE VALIDADE ESTIVER VENCIDO. 
 
Uso profissional 
 
Registro ANVISA n°: 10291220092 
 
Responsável Técnica: 
Taís C. C. Pereira 
CRF-SC: 13884 
 
 
 

Importado e Distribuído no Brasil por: 
TDV Dental Ltda 
CNPJ: 81.591.786/0001-60 
Rua XV de Novembro, 9944 – Testo Central 
CEP 89107-000 Pomerode – SC – Brasil 
SAC: (47) 3395-6115 
AFE ANVISA: 1029122 
 
 
 
Fabricado por: 
Septodont Healthcare India Private Ltda 
C-1/2 MIDC Industrial Area, Taloja, 
Village – Navade, Taluka – Panvel 
District – Raigad 410 208 
Maharasthra 
India 
 
Distribuído por : 
SEPTODONT 
58, rue du Pont de Créteil 
94107 Saint-Maur-des-Fossés - França 
 


