
 

 

 

GOLDPRINT SOFT RD 

 

Agente especial de preparação da base dos artigos celulósicos para Estampa Digital, com corantes reativos. 
 
Campo de aplicação: 
 

 Preparação de base para estamparia digital por foulard para fibras celulósicas. 
 
Características: 
 

 Alto rendimento tintorial. 

 Permite contorno e definições perfeitas dos desenhos. 

 Fácil dissolução somente com agitador de baixa velocidade. 

 Não necessita promover espessamento, uso imediato da solução. 

 Resistente a eletrólitos. 

 Não modifica viscosidade ao longo do tempo. 

 Excelente lavabilidade. 

 Promove melhorias no toque dos têxteis. 

 Não interfere na colagem dos tecidos e malhas no tapete. 

 Não proliferam fungos e bactérias. 

 Boa estabilidade das soluções preparadas. 

 Este produto atende aos parâmetros exigidos pela certificação OEKO-TEX®. 
 
Parâmetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto: Pasta branca.  

Natureza Química: 
Composição aquosa a base de etoxilados, derivados de ácidos graxos 
e policelulósicos.  

pH (sol. 10% p/p, 25°C) 4,0 – 5,0 

Solubilidade (sol. 10% p/p)  Solúvel a 25°C, com agitação constante.  

Teor de Não Voláteis (%) 7,0 – 10,0 

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

 
Aplicação: 
 

Aplicação 
(Receita orientativa) 

- 90,0 – 140,0 g/l de Goldprint SOFT RD  
- 40,0 g/l de Carbonato de Sódio  
- 100,0 – 150,0 g/l de Uréia CO  
- 150,0 – 200,0 g/l de Uréia CV  
- 10,0 g/l de Antiredutor pó  
- 60,0 g/l de Cloreto de sódio, promovendo aumento de cor.  
- Pick-up 70% com pressão uniforme entre cilindros. 
- Lavagem com Goldwash DG de acordo com as recomendações do 
folheto do produto.  

 
 
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. 12/01/2018.  


