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Sequestrante de alta eficiência sobre sais de ferro isento de fósforo.  
 
 
 
Campos de Aplicação:  

 Tratamento de artigos com fibras celulósicas, animais e sintéticas e suas misturas.  

 Processo de desmineralização em contínuo, semi-contínuo ou descontínuo.  
 
 
 
Características:  
 

 Auxilia profundamente na remoção de ferro em fibras celulósicas evitando as distorções com coloração 
avermelhada nos processos de branqueio.  

 Sequestra sais de ferro, cálcio e magnésio, formando compostos solúveis estáveis.  

 Deve-se realizar testes prévios em laboratório a fim de se verificar possíveis perdas de resistência do 
substrato, devido ao pH do produto.  

 Recomenda-se a neutralização do substrato após o processo de desmineralização. 

 Produto apresenta boa estabilidade se armazenado conforme orientações da FISPQ. 

 Este produto atende aos parâmetros exigidos pela certificação OEKO-TEX®. 

 Este produto se enquadra dentro das exigências da regulamentação REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals, European Union). 

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

 

Aspecto Líquido límpido castanho escuro. 

Natureza Química Polímeros orgânicos combinados. 

Caráter iônico  Aniônico. 

Solubilidade (sol. 10% p/p) Solúvel à 25°C, sob agitação. 

Teor de Não Voláteis (%) 23,0 – 25,0 

pH (sol. 10% p/p, 25°C) 3,0 – 4,0 

Resistência a Álcalis 25°C (NaOH) Resiste até 50° Bé. 

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

Estabilidade na Aplicação Estável em banho ácido e alcalino. 
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Aplicação: 
 

Processos de purga e tratamentos 
desmineralizantes, pré-alvejamento e 
alvejamento descontínuo 

- 0,5 a 2,0 g/l de Goldcom INP. 
- 90 a 95°C 
- 20 a 40 minutos. 

Processo de pré-alvejamento e alvejamento  São indicados de 3,0 a 10,0 g/l de Goldcom INP (Pick-up: 80 – 120%). 
 

 
Obs.: As quantidades indicadas são apenas referências, podendo as mesmas serem definidas de acordo com o 
substrato e água utilizada no beneficiamento. 
 

 
 
 
 
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. 06/12/2017. 


