
 

 

 

GOLDSPERSE OLE 
 

 

Emulgador para óleos de encimagem em artigos com fios de elastano.  
 
Campos de Aplicação:  
 

 Purga de artigos com fibras sintéticas em processos contínuos e por esgotamento.  

 Pode ser usado em purga e tingimento simultâneo com corantes ácidos e dispersos, mediante ensaios prévios. 
 
Características:  
 

 Tem o poder de emulsionar os óleos de encimagem dos fios de elastano, formando uma emulsão que se mantém 
estável aos processos de purga e tingimento simultâneos.  

 Tem o poder de emulsionar os óleos de encimagem dos fios de PES e PA.  

 Age como dispersante de oligômeros, evitando sua deposição sobre o substrato e a máquina, mesmo após 
sucessivos processos.  

 Produto apresenta boa estabilidade se armazenado conforme orientações da FISPQ. 

 Este produto se adequa as exigências do programa ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). 
 
Parâmetros Físico-Químicos: 

 

Aspecto Líquido límpido incolor a ligeiramente amarelo. 

Natureza Química Ésteres orgânicos. 

Caráter iônico  Não iônico. 

Solubilidade (sol. 10% p/p) Solúvel a 25ºC, sob agitação formando emulsão. 

Matéria Ativa (%) 45,0 – 49,0  

pH (sol. 10% p/p, 25°C) 3,5 – 4,5 

Compatibilidade 
Compatível com produtos catiônicos, aniônicos e não iônicos, porém 
recomenda-se testar previamente. 

 
Aplicação: 
 

Em processo de purga e tingimento 
simultâneos 

- Adicionar o Goldsperse OLE. 
- Corrigir o pH para 4,0 com ácido acético. 
- Rodar 10 minutos a frio. 

Microfibra de PES e PA com elastano 3,0% Goldsperse OLE. 

Multifilamentos de PES e PA com elastano 2,0% Goldsperse OLE 

Fios de PES e PA sem elastano 1,0% Goldsperse OLE 

Processo contínuo 
- 10,0 a 30,0 g/l de Goldsperse OLE 
- pH 4,0 com ácido acético 
- pick-up 80 – 130% 

 

No mesmo banho entrar com os produtos para o tingimento, em caso de ser necessário alcalinizar o meio, a emulsão 
forma continuará estável.  
 
 

Informações de armazenagem, segurança e manuseio vide Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico 
(FISPQ). 
 

Obs.: Considerando a variedade de substratos e processos aplicativos, as informações ora prestadas com fidelidade, devem ser entendidas como instrumento orientativo, portanto não podemos nos responsabilizar por 
eventuais danos decorrentes de aplicações indevidas. Os dados contidos neste informativo técnico se baseiam nos atuais conhecimentos e nas atuais aplicações realizadas dos nossos produtos. Informações 
complementares poderão ser obtidas com o nosso departamento técnico. Rev. 05/12/2017. 


