
 

 

 

GOLDRED AGENT 
Redutor estabilizado. 
Produto isento de Nonifenol etoxilado. 
 
Campos de Aplicação: 
Produto indicado principalmente para uso em fibras celulósicas tintas com corantes reativos rongeáveis. 
 
Características: 

 Efeitos de rongeabilidade em artigos brancos e coloridos. 

 Indicado para redução de corantes a tina. 
 
Caracteres Físico-Químicos: 

Aspecto Pó branco. 

Natureza Química Derivado de ácido sulfínico. 

pH (sol. 10% p/p, 25°C) 9,0 – 11,0 

Compatibilidade: 

Compatível com álcalis, mas é decomposto por ácidos. A reação de 
decomposição ácida e oxidação são processos exotérmicos. 
É estável dentro de pastas de estampar neutras ou alcalinas por extensos 
períodos de tempo, desde que armazenadas adequadamente. 

Aplicação: 

Rongeant: 

Prepara-se uma pasta com: 
Goldred Agent - 100 a 250 g/kg, de acordo com a rongeabilidade do 
corante utilizado 
Glicerina – 50 g/kg 
Soda Cáustica – 80% da concentração de Goldred Agent (80 a 200 g/kg) 
Completar para 1000 g/kg com pasta* 
*Opção 1: pasta a 1,5% de Goldprint AC 
*Opção 2: pasta a 3,0% de Goldprint DVR 

Processo: 
Estampar, secar e vaporizar por 12 minutos a 102°C com vapor saturado. 
Lavar a frio, neutralizar a 50°C e ensaboar a fervura com Goldwash LRC. 

 
A receita e processo descritos acima podem apresentar resultados distintos dependendo dos artigos e corantes utilizados. 
Para outros processos e desenvolvimentos, consultar o nosso corpo técnico. 

 
Observações:  
1) A estabilidade do produto está condicionada às condições de armazenamento e uso. 
2) Este produto se adequa as exigências do programa ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals). 

 
 
 
 
 

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. 04/03/2015. 


