
 

 

 

GOLDPRINT SOFT AD 

 

Produto especial de preparação, por foulard, da base dos artigos de poliamida e seda, para Estamparia Digital, com 
corantes ácidos. 
 
Campo de aplicação: 
 

 Preparação da base para Estamparia Digital sobre artigos constituídos por fibras poliamídicas e seda. 
 
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. 

 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 prolifera fungos e bactérias. 

 Grande estabilidade das soluções preparadas. 
 

Parâmetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto: Pasta ligeiramente amarela 

Natureza Química:  Composição orgânica de polímeros. 

pH (Tal qual, 25°C)                   4,0 – 6,0 

Teor de Não Voláteis (%) 6,0 – 8,0 

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

 
Aplicação: 
 

Receita orientativa: 

Poliamida: 
- Goldprint SOFT AD         90,0 a 140,0 g/l 
- Sulfato de amônia              60,0 g/l 
- Uréia                                     60,0 g/l  
 

Seda:  
- Goldprint SOFT AD         90,0 a 140,0 g/l 
- Uréia                                     130,0 g/l  
- Bicarbonato de sódio         40,0 g/l 
 

Testes prévios deverão ser feitos para melhor definição do pick-up 
por artigo. O uso de cloreto de sódio para Seda, quando usado, 
aumenta a intensidade das cores.  
Lavagem usar GOLDWASH DG de acordo orientações do folheto 
técnico 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. 11/08/2016.  


