
LINHA PVC LEV CSI 04     

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC CRISTAL para injeção de solados  e peças 
em geral.

• Boa pigmentação.
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.  

PROPRIEDADES UNIDADE 04/55 04/60 04/65 04/70 04/75 04/90

Dureza  15 s Shore A 55 ± 2 60 ± 2 65 ± 2 70 ± 2 75 ± 2 90 ± 2

Densidade g/cm3 1,15 
± 0,05

1,20 
± 0,05

1,20 
± 0,05

1,20 
± 0,05

1,20 
± 0,05

1,25 
± 0,05

Índice de Fluidez
190°C / 5kg

g/10min 130 -180 60 – 110 50 – 90 30 - 60 25 - 45 40 - 80

Cor n/a cristal

(150-180) °C
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LINHA PVC LEV CSI 12     

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC CRISTAL para injeção de solados  e peças 
em geral.

• Boa pigmentação.
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.  

PROPRIEDADES UNIDADE 12/55 12/60 12/65 12/70 12/75 12/80 12/85 12/90 12/95

Dureza  15 s Shore A 55± 2 60± 2 65± 2 70± 2 75± 2 80± 2 85± 2 90± 2 95± 2

Densidade g/cm3 1,15 
± 0,05

1,20 
± 0,05

1,20 
± 0,05

1,20 
± 0,05

1,20 
± 0,05

1,24
± 0,05

1,25 
± 0,05

1,25 
± 0,05

1,25 
± 0,05

Índice de Fluidez
190°C / 5kg

g/10min
130 -
180

60 -
110

50 - 90 30 - 60 25 - 45 20 -40 20 - 40 40 - 80 25 - 45

Cor n/a cristal

(150-180) °C
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LINHA PVC LEV CSID 12     

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC CRISTAL para injeção de solados de 
sofisticado acabamento ou injeção de peças em geral.

• Boa pigmentação.
• Composto de alta transparência e resistência  térmica.
• Composto  isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

* Variável para compostos pigmentados. Cores sob consulta. ** Variável para compostos essence.

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.  

(150-180) °C

PROPRIEDADES UNIDADE 12/40 12/45 12/50 12/55 12/60 12/65 12/70 12/75 12/85 12/90

Dureza  15 s Shore A 40± 2 45± 2 50± 2 55± 2 60± 2 65± 2 70± 2 75± 2 85± 2 90± 2

Densidade g/cm3 1,15
± 0,05

1,15 
± 0,05

1,15 
± 0,05

1,18 
± 0,05

1,20 
± 0,05

1,20 
± 0,05

1,20 
± 0,05

1,20 
± 0,05

1,24 
± 0,05

1,25 
± 0,05

Índice de 
Fluidez 190°C/ 

5kg
g/10min

300 -
360

270 -
320

210-
270

200 –
270 *

110 -
160**

50 –
100**

30 - 70 30 - 70
60 -
100

40 - 80

Cor n/a cristal
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LINHA PVC LEV CSID VITREO

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC CRISTAL para injeção de solados de 
acabamento VITREO ou injeção de peças em geral.

• Composto altamente transparente, vítreo.
• Boa pigmentação e resistência térmica.
• Composto  isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade, intempéries e

temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de produção, mantendo-se o
produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total responsabilidade do cliente.
• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de incorporação de

aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem como não se responsabiliza por
problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de processamento, mau uso, transporte ou armazenamento
inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-180) °C

PROPRIEDADES UNIDADE 12/60 12/70

Dureza  15 s Shore A 60± 2 70± 2

Densidade g/cm3 1,20 ± 0,05 1,20 ± 0,05

Índice de Fluidez 190°C/ 5kg g/10min 110 -160 30 - 70

Cor n/a cristal
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PVC LEV CSID 12 ECOLOGY     

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC LEV CSID 12/65 ECOLOGY, translúcido, versátil e
de fácil processabilidade, possuindo em sua composição aditivos
provenientes de insumos de origem vegetal e fibras naturais,
indicado exclusivamente para injeção e transformação de solados,
que visam conceitos e apelos sustentáveis, conferindo um aspecto
único e exclusivo para o mercado calçadista.
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-185) °C

PROPRIEDADES UNIDADE 12/65

Dureza  15 s Shore A 65 ± 2

Densidade g/cm3 1,20  ± 0,05

Índice de Fluidez  190°C/ 5kg g/10min 50 - 100

Cor n/a cristal
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LINHA PVC LEV CSF 150    

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC CRISTAL para injeção de solados de 
sofisticado acabamento ou injeção de peças em geral.

• Boa pigmentação.
• Excelente brilho e transparência.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade, intempéries e

temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de produção, mantendo-se o
produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total responsabilidade do cliente.
• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de incorporação de

aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem como não se responsabiliza por
problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de processamento, mau uso, transporte ou armazenamento
inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-170) °C

PROPRIEDADES UNIDADE 150/50 150/55 150/60 150/65 150/70 150/75

Dureza 3 s Shore A 50± 2 55+2 60± 2 65± 2 70+2 75+2

Densidade g/cm3 1,15 ±
0,05

1,15 + 
0,05

1,15 ±
0,05

1,15 ±
0,05

1,15 ±
0,05

1,20 ±
0,05

Índice de Fluidez 
190°C / 5kg

g/10min 200 - 250 150 - 200 125 - 175 90 - 130 70 - 110 30 - 50

Cor n/a cristal

www.levtermoplasticos.com.br
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LINHA PVC LEV CN

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC CRISTAL flexível e emborrachado, levemente 
opaco, indicado para injeção e transformação de solados que 
requerem sofisticado acabamento, melhor grip/aderência e 
boas propriedades mecânicas. Injeção em geral.
• Boa pigmentação.
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade, intempéries e

temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de produção, mantendo-se o
produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total responsabilidade do cliente.
• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de incorporação de

aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem como não se responsabiliza por
problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de processamento, mau uso, transporte ou armazenamento
inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-170) °C

PROPRIEDADES UNIDADE 12/55 12/70

Dureza 15 s Shore A 55+2 70+2

Densidade g/cm3 1,20 + 0,05
1,20 + 0,05

Índice de Fluidez  190°C / 5kg g/10min 80 - 110 40 - 70

Cor n/a cristal

www.levtermoplasticos.com.br
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LINHA PVC LEV FOSCO     

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC flexível levemente translúcido/opaco, indicado 
para injeção e transformação de solados casual, rasteirinhas, 
soletas e correlatos.
Material não é indicado para injeção direta no cabedal. 
• Composto de alta resistência térmica.
• Composto isento de metais pesados.
• Contém entre 38 – 48 % de insumos de fontes renováveis.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(140-160) °C

PROPRIEDADES UNIDADE FOSCO 60 FOSCO 65 FOSCO 75 FOSCO 85

Dureza  15 s Shore A 60 ± 2 65 ± 2 75 ± 2 85 ± 2

Densidade g/cm3 1,20 ± 0,05 1,20 ± 0,05 1,22 ± 0,05 1,25 ± 0,05

Índice de Fluidez 190°C / 5kg g/10min 200 - 250 200 - 250 70 - 100 40 - 70

Cor * n/a natural
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LINHA PVC LEV COMP

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC COMP compacto linha intermediária nobre.
• Versatilidade no processo de injeção e pigmentação.
• Indicado para injeção direta no cabedal.
• Injeção e transformação de rasteirinhas e calçados casuais.
• Ótima resistência à colagem/ancoragem.
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ASTM D 2240/2020
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(140-190) °C

PROPRIEDADES UNIDADE COMP 50 COMP 55 COMP 60

Dureza 15 s Shore A 50 ± 2 55 ± 2 60 ± 2

Densidade g/cm3 1,25 ± 0,05 1,25 ± 0,05 1,25 ± 0,05

Índice de Fluidez 190°C / 5kg g/10min 300 - 360 240 - 280 200 - 240

Cor n/a Sob consulta

20
21

-0
6 
–

ve
rs

ão
 2





PVC LEV FLEX     

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC FLEX compacto linha intermediária.
Versatilidade no processo de injeção .
• Ótima pigmentação e acabamento fosco.
• Indicado para aplicação em injeção direta no cabedal.
• Excelente resistência  mecânica ao rasgo e alongamento.
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-180) °C

PROPRIEDADES UNIDADE Flex 60 Flex 65 Flex 70

Dureza 15 s Shore A 60 ± 2 65 ± 2 70 ± 2

Densidade g/cm3 1,32 ± 0,05 1,33 ± 0,05 1,35 ± 0,05

Índice de Fluidez 190°C / 5kg g/10min 280 - 350 180 - 220 200 - 240

Cor n/a Sob Consulta
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PVC LEV BASIC

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC flexível, indicado para injeção e transformação de solados 
para calçados, rasteirinhas, sola tipo caixa, injeção direta no cabedal e 
injeção geral.
• Excelente estabilidade térmica e dimensional.
• Ciclo rápido de injeção e fácil pigmentação.
• Custo x benefício.
• Versátil e de fácil processabilidade.
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

* indicado para injeção e transformação de botas de segurança, uso agrícola, jardinagem, construção civil e injeções gerais.

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020
Abrasão ABNT NBR ISO 4649/2014

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-180) °C

PROPRIEDADES UNIDADE
BASIC 

35
BASIC 

52*
BASIC 55

BASIC 
58*

BASIC 60 BASIC 65 BASIC 70 BASIC 75

Dureza 15 s Shore A 35 ± 2 52 ± 2 55 ± 2 58 ± 2 60 ± 2 65 ± 5 70 ± 2 75 ± 2

Densidade g/cm3 1,35 ±
0,05

1,35 ±
0,05

1,35 ±
0,05

1,36 ±
0,05

1,37 ±
0,05

1,38 ±
0,05

1,39 ±
0,05

1,40 ±
0,05

Índice de Fluidez 
190°C / 5kg

g/10min 400 - 470 380 - 450 250 - 320 250 - 300 200 - 250 100 - 140 70 - 100 60 - 80

Abrasão 40m mm3 - < 250 - < 250 - - - -

Cor n/a Sob Consulta

20
21

-0
6 
–

ve
rs

ão
 2





PVC LEV SUMMER     

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC SUMMER compacto linha básica.

• Versatilidade no processo de injeção .
• Indicado para injeção geral.
• Injeção e transformação de rasteirinhas e calçados casuais.
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-180) °C

PROPRIEDADES UNIDADE
SUMMER 

35
SUMMER 

55
SUMMER 

60
SUMMER 

65
SUMMER 

70
SUMMER 

75

Dureza  15 s Shore A 35 ± 2 55 ± 2 60 ± 2 65 ± 2 70 ± 2 75 ± 2

Densidade g/cm3 1,45 ± 0,05 1,47 ± 0,05 1,50 ± 0,05 1,52 ± 0,05 1,53 ± 0,05 1,55 ± 0,05

Índice de Fluidez 
190°C / 5kg

g/10min 380 - 450 350 - 420 320 - 380 310 - 360 140 - 180 120 - 150

Cor n/a Natural

20
21

-0
6 
–

ve
rs

ão
 2





PVC LEV D 05

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC Micro expandido D para solados de baixa densidade 
e sofisticado acabamento.

• Expansão homogênea e ótima pigmentação.
• Baixa densidade, desde 0,50g/cm3 para solados de grande espessura.
• Ótimas propriedades de flexão.

ESPECIFICAÇÕES:

*Medida de dureza em composto compacto. Dureza final dependerá da expansão da sola.

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020
Expansão Norma Interna

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-170) °C

PROPRIEDADES UNIDADE 05/70

Dureza*  3 s Shore A 70 ± 2

Índice de Fluidez 190°C / 5kg g/10min 55 – 90

Expansão cm 5,5 – 6,5

Cor n/a Natural
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PVC LEV EXP 890     

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC Micro expandido para solados de baixa densidade e 
sofisticado acabamento.

• Versatilidade no processo de injeção e expansão homogênea.
• Ótima pigmentação e acabamento fosco.
• Baixa densidade, desde 0,65g/cm3 para solados de grande espessura.
• Ótimas propriedades de flexão.

ESPECIFICAÇÕES:

*Medida de dureza em composto compacto. Dureza final dependerá da expansão da sola.

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020
Expansão Norma Interna

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-170) °C

PROPRIEDADES UNIDADE 890/55 890/60 890/65 890/75 890/80 890/85

Dureza*  3 s Shore A 55 ± 2 60 ± 2 65 ± 2 75 ± 2 80 ± 2 85 ± 2

Índice de Fluidez
190°C / 5kg

g/10min 160 -220 160 – 220 80 - 120 80 -120 110 - 140 80 -100

Expansão cm 7,0 – 8,0 7,0 – 8,0 6,0 - 7,0 6,0 – 7,0 5,5 – 6,5 5,0 – 6,0

Cor n/a Sob Consulta
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PVC LEV MEXP 820

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC MICRO EXPANDIDO para solados de baixa 
densidade e sofisticado acabamento.

• Versatilidade no processo de injeção e expansão homogênea.
• Ótima pigmentação e acabamento fosco.
• Ótimas propriedades de flexão.
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

*Medida de dureza em composto compacto. Dureza final dependerá da expansão da sola.

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020
Expansão Norma Interna

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-170) °C

PROPRIEDADES UNIDADE 820/45 820/70 820/85

Dureza*  3 s Shore A 45 ± 2 70 ± 2 85 ± 2

Índice de Fluidez 190°C / 5kg g/10min 320 - 380 45 - 80 25 - 45

Expansão cm 6,0 - 7,0 4,5 - 5,5 4,0 - 5,0

Cor n/a Sob Consulta
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LEV PLUS PREMIUM

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC PLUS PREMIUM para solados de baixa 
densidade e sofisticado acabamento.

• Versatilidade no processo de injeção e expansão homogênea.
• Ótima pigmentação e pintura.
• Ótimas propriedades de flexão.

ESPECIFICAÇÕES:

*Medida de dureza em composto compacto. Dureza final dependerá da expansão da sola.

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020
Expansão Norma Interna

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-170) °C

PROPRIEDADES UNIDADE
PLUS 55 

PREMIUM
PLUS 60 

PREMIUM
PLUS 65 

PREMIUM
PLUS 75 

PREMIUM

Dureza* 3 s Shore A 55 ± 2
60 ± 2

65 ± 2 75 ± 2

Índice de Fluidez
190°C / 5kg

g/10min 140 - 180 130 - 170 50 - 90 50 - 80

Expansão cm 6,0 - 7,0 6,0 - 7,0 5,0 - 6,0 5,0 – 6,0

Cor n/a natural
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PVC LEV NATURE

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC micro expandido, versátil e de fácil
processabilidade, aditivado em mais de 45% com insumos
provenientes de origem vegetal e fibras naturais, indicado
exclusivamente para injeção e transformação de solados, que visam
conceitos, posicionamento da marca e apelos sustentáveis,
conferindo um aspecto único e exclusivo para o mercado calçadista.
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

*Medida de densidade e dureza em composto compacto. Densidade e Dureza final dependerá da expansão da sola.

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020
Expansão Norma Interna

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-170) °C

PROPRIEDADES UNIDADE Nature 65

Densidade* g/cm3 1,150 ± 0,01

Dureza*  3 s Shore A 65 ± 2

Índice de Fluidez 190°C / 5kg g/10min 60 – 90

Expansão Cm 6,5 – 7,5

Densidade da sola g/cm3 > 0,65

Cor n/a Natural
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PVC LEV SMART

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto PVC LEV SMART para injeção de solados em injetora 
CONVENCIONAL.
• Boa pigmentação e pintura.
• Acabamento fosco  aveludado.
• Ótima relação custo  benefício (peso x densidade x preço x 

propriedades mecânicas).
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

*Medida de dureza em composto compacto. Dureza final dependerá da expansão da sola.

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020
Expansão Norma Interna

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-170) °C

PROPRIEDADES UNIDADE 35 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Dureza* 3 s Shore A 35± 2 45± 2 50± 2 55 ± 2 60 ± 2 65 ± 2 70 ± 2 75 ± 2 80 ± 2 85 ± 2

Índice de Fluidez 
190°C / 5kg

g/10min
300-
380

270-
340

250-
300

200-
260

110-
160

60-
100

60-90
120-
180

50-70 40-60

Expansão cm
4,0-
5,0

6,5-
7,5

6,0-
7,0

6,5-
7,5

6,0-
7,0

5,0-
6,0

5,0-
6,0

5,5-
6,5

4,5-
5,5

4,0-
5,5

Cor n/a. Sob consulta
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LEV SMART PREMIUM

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC LEV SMART PREMIUM indicado para injeção e 
transformação de solados para calçados, podendo ser injetados 
em rotativas ou convencionais.

• Versátil e de fácil processabilidade.
• Ótima pigmentação e injeção.
• Acabamento fosco  aveludado.

ESPECIFICAÇÕES:

*Medida de dureza em composto compacto. Dureza final dependerá da expansão da sola.

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020
Expansão Norma Interna

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-170) °C

PROPRIEDADES UNIDADE 35 45 50 55 60 65 75

Dureza* 3 s Shore A 35 ± 2 45 ± 2 50 ± 2 55 ± 2 60 ± 2 65 ± 2 75 ± 2

Índice de Fluidez 
190°C / 5kg

g/10min 180 - 250 300 -350 200 - 250 190 - 240 60 - 100 80 - 130 210 - 240

Expansão cm 5,0 - 6,0 6,0 - 7,0 6,0 - 7,0 6,5 - 7,5 5,0 - 6,0 4,5 - 5,5 5,5 - 6,5

Cor n/a natural
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PVC LEV VULCANO

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC MICRO EXPANDIDO para solados de baixa 
densidade.
• Injeções de solados de baixa solicitação.
• Boa performance mecânica, térmica e dimensional.
• Composto isento de metais pesados.
• Disponível para comercialização com ICMS de 4% e 12%.

ESPECIFICAÇÕES:

*Medida de dureza em composto compacto. Dureza final dependerá da expansão da sola.

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020
Expansão Norma Interna

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-170) °C

PROPRIEDADES UNIDADE VULCANO 50 VULCANO 55 VULCANO 60 VULCANO 65

Dureza*  3 s Shore A 50 ± 2 55 ± 2 60 ± 2 65 ± 2

Índice de Fluidez 190°C
/ 5kg

g/10min 190 – 240 180 - 240 240 - 290 130 - 190

Expansão cm 7,0 – 8,0 7,0 – 8,0 7,0 – 8,0 6,0 - 7,0

Cor n/a Sob Consulta
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PVC LEV CROMIC

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC MICRO EXPANDIDO para solados de 
plataforma alta.

• Expansão homogênea.
• Ótima pigmentação e acabamento fosco.
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

*Medida de dureza em composto compacto. Dureza final dependerá da expansão da sola.

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020
Expansão Norma Interna

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(150-170) °C

PROPRIEDADES UNIDADE CROMIC 04/85

Dureza*  3 s Shore A 85 ± 2

Índice de Fluidez 190°C / 5kg g/10min 30 - 50

Expansão cm 4,5 - 5,5

Cor n/a Natural/bege
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PVC LEV DP

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC Cargueado para solados de baixa solicitação.

• Composto isento de metais pesados.
• Contém material pré-consumo.
• Contém resina de PVC reciclada.

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS:
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200..

PROPRIEDADES UNIDADE DP 30 DP 35

Densidade g/cm3 1,35 ± 0,05 1,35 ± 0,05

Dureza 15 s Shore A 50 ± 2 50 ± 2

Índice de Fluidez 190°C / 5kg g/10min 400 - 500 380 - 480

Cor* n/a Preto
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LEV BLENDA EXPANSORA

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC com alto teor de expansor para injeção 
de solados, objetivando a redução de densidade da peça 
final.
A blenda expansora deve ser misturada ao composto 
base de PVC e ambos injetados em injetora 
rotativa/convencional para expansão homogênea. 

• Composto isento de metais pesados.
• Disponível em forma de pellets.

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.
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PVC LEV EXPANDIDO 

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC EXPANDIDO  para solados de baixa densidade.

• Injeções de chinelos, papetes, sandálias e correlatos.
• Expandido convencional.
• Expansão uniforme.
• Boa performance mecânica, térmica e dimensional.
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

*Medida de densidade e dureza em composto compacto. Densidade e Dureza final dependerá da expansão da sola.

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020
Expansão Norma Interna

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(135-170) °C

PROPRIEDADES UNIDADE 50 55 65BR 65 80

Densidade* g/cm3 1,25 + 0,05 1,44 + 0,05 1,35 + 0,05 1,45 + 0,05 1,20 + 0,05

Dureza*  3 s Shore A 50 ± 2 55 ± 2 65 ± 2 65 ± 2 80 ± 2

Índice de Fluidez 
190°C / 5kg

g/10min 180 - 230 370 - 440 100 - 160 220 - 280 25 - 50

Expansão cm 5,5 – 6,5 5,5 – 6,5 4,5 – 5,5 5,0 – 6,0 4,5 – 5,5

Cor n/a Sob Consulta

20
21

-0
6 
–

ve
rs

ão
 1





PVC LEV EXPANDIDO 
PLUS

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC EXPANDIDO PLUS para solados de baixa 
densidade.
• Injeções de chinelos, papetes, sandálias e correlatos.
• Baixa densidade desde 0,60 g/cm3.
• Expansão uniforme.
• Boa performance mecânica, térmica e dimensional.
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

*Medida de densidade e dureza em composto compacto. Densidade e Dureza final dependerá da expansão da sola.

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020
Expansão Norma Interna

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(135-170) °C

PROPRIEDADES UNIDADE 55 65 75 83

Densidade* g/cm3 1,35 + 0,05 1,35 + 0,05 1,30 + 0,05 1,20 + 0,05

Dureza*  3 s Shore A 55 ± 2 65 ± 2 75 ± 2 83 ± 2

Índice de Fluidez 190°C/5kg g/10min 230 - 280 80 - 130 170 - 200 25 - 50

Expansão cm 5,0 – 6,0 4,5 – 5,5 5,0 – 6,0 4,0 – 5,0

Cor n/a Natural
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PVC LEV EXPANDIDO 
PREMIUM

www.levtermoplasticos.com.br

DESCRIÇÃO:
Composto de PVC EXPANDIDO PREMIUM para solados de baixa 
densidade.
• Injeções de chinelos, papetes, sandálias e correlatos.
• Baixa densidade desde 0,65 g/cm3.
• Expansão uniforme evidenciando baixa sujidade.
• Boa performance mecânica, térmica e dimensional.
• Composto isento de metais pesados.

ESPECIFICAÇÕES:

*Medida de densidade e dureza em composto compacto. Densidade e Dureza final dependerá da expansão da sola.

NORMAS: PERFIL DE TEMPERATURA:
Densidade ABNT NBR ISO 2781/2018
Dureza Shore A ABNT NBR 14454/2020
Índice de Fluidez ASTM D 1238/2020
Expansão Norma Interna

Observações:
• O produto deve ser estocado em área de ventilação adequada onde não haja exposição a luz solar, umidade,

intempéries e temperatura superior a 40°C. O prazo máximo para estocagem é de 1 (um) ano, a partir da data de
produção, mantendo-se o produto em sua embalagem original e nas condições acima recomendadas.

• Os dados informativos divulgados não constituem garantia do produto modificado, sendo este de total
responsabilidade do cliente.

• A Lev Termoplásticos não se responsabiliza por alterações nas propriedades de seus produtos, decorrentes de
incorporação de aditivos, pigmentos, ou de quaisquer outros materiais que não sejam indicados pela empresa, bem
como não se responsabiliza por problemas apresentados no produto acabado do cliente, decorrentes de
processamento, mau uso, transporte ou armazenamento inadequados.

A LEV coloca-se a disposição para qualquer dúvida pelo telefone +55 (37) 3231-0200.

(135-170) °C

PROPRIEDADES UNIDADE 65

Densidade* g/cm3 1,35 + 0,05

Dureza*  3 s Shore A 65 ± 2

Índice de Fluidez 190°C / 5kg g/10min 80 - 130

Expansão cm 4,5 – 5,5

Cor n/a Natural

20
21

-0
6 
–

ve
rs

ão
 1




