
 

     

 

GOLDBLANC PAVX 
Branqueador ótico para fibras de poliamida e fibras proteicas com matização violeta. 

 
 
 

Características e Benefícios: 
 

 Indicado para os processos por esgotamento pad-termofixação e pad-steam. 

 Excelentes propriedades de solidez. 

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

 Este produto se adequa as exigências do programa ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). 
 
 

 
Parâmetros Físico-Químicos: 

 

Aspecto Líquido azul. 

Natureza Química Composição aquosa de derivados de distiril-bifenila.   

Caráter iônico  Aniônico 

pH (tal qual) 8,0 - 10,0  

Solubilidade Miscível em água fria, em todas as proporções. 

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

 
 
 
 
 

Propriedades de solidez PA WO - S 

Luz ISO 105-B02 4 2 – 3 

Lavagem 

40°C ISO 105-C06/A1S 5 4 

60°C ISO 105-C06/A1S 4 – 5 --- 

95°C ISO 105-C06/E2S 3 – 4 --- 

Água Clorada/água do mar ISO 105-E03/E02 5 --- 

Suor Alcalino 
ISO 105-E04 

4 – 5 4 

 Ácido 4 – 5 4 

Calor seco 30s / 180°C ISO 105-P01 5 --- 

Oxidos de nitrogênio 
1 ciclo 

ISO 105-G04 
4 – 5 --- 

2 ciclos 4 --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

GOLDBLANC PAVX 
Aplicação: 
 

Goldblanc PAVX pode ser aplicado em água mole ou em presença de agente complexante indicado. 
 

Poliamida, lã e seda: 
 

Processo por esgotamento: Banhos ligeiramente ácidos.   
Processo contínuo: Pode ser aplicado em poliamida por pad-termofixação e pad-steam. 
 

Dissolução / Diluição 

Miscível em água morna ou fria em todas as proporções. As soluções 
deverão ser estocadas no escuro, longe da luz, por tempo 
indeterminado. Isso deverá ser considerado para os artigos tratados 
com branqueador ótico, se não forem fixados. 

Recomendação de utilização (PA) 
Esgotamento: 0,5 - 2,0% Goldblanc PAVX 
Pad-termofix, pad-steam: 5,0 - 20,0 g/L Goldblanc PAVX (pick-up 80 - 
100%)        

Recomendação de utilização (WO - S) - Esgotamento: 0,5 - 2,0% Goldblanc PAVX 

Sugestão de receita PA: Esgotamento 

- 0,5 - 2,0% Goldblanc PAVX 
- 1,0 - 2,0 g/L Goldcom TA 
- 1,0 g/L Goldpal YN 
- pH  5 - 6 com ácido acético ou ácido cítrico 
- Tempo/Temperatura: 40 - 60 min. a 100 - 80°C 
- Relação de banho: 8:1 - 20:1 

 
 

Nota: A adição de 1 - 2% Goldpret DS é recomendada para a proteção de artigos brancos contra o amarelecimento 
causado na estocagem pela absorção de antioxidantes fenólicos com compostos nitrosos. 
Adicionalmente, o pH final do substrato deverá ser ligeiramente ácido (pH 5 - 6) com aplicação de ácido orgânico não 
volátil. 
 
Sugestão de receita:          

 

Processo Pad-steam  (para estampados) 

- 5,0 - 20,0 g/L Goldblanc PAVX 
- 1 - 2 g/L Goldpal NRA 
- Impregnar: pick-up 60 - 80% 
- pH 5 - 6 
- Secar - estampar – secar 
- Vaporizar: 20 segundos a 180 - 190°C       

 
 

Dados de segurança, ecológicos, toxicológicos e de armazenamento 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. 05/11/2015. 


