
 

 

NEWCo. SOFT PLUS 

 
 

Amaciante para acabamento especial de confeccionados em Índigo e artigos de malha.    
 
 

Campos de Aplicação: 
 

 Acabamento de confeccionados de fibras celulósicas, mistas e sintéticas.   
 
 

Características: 

 Promove alteração superficial das fibras proporcionando:   

 Um aumento a resistência à ruptura dos tecidos.  

 Promove um aumento de power em tecidos com elastano.  

 Toque liso, sedoso e cheio.   

 Uma construção mais uniforme do artigo e com isso um melhor aspecto visual.   

 Um aumento na intensidade da cor.   

 Possui excelente solidez à lavagem.   

 Produto apresenta boa estabilidade se armazenado conforme orientações da FISPQ. 
Evitar variações bruscas de temperatura, pois pode ocorrer alteração no aspecto físico.  

 

 
Parâmetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto: Líquido opaco branco a ligeiramente amarelo. 

pH (Sol. 10%p/p):  4,0 – 6,0 

Natureza Química: Nanoemulsão de agentes modificadores de superfície. 

Caráter Iônico: Não Aniônico. 

Solubilidade (Sol. 10% p/p): Solúvel a 25ºC, sob agitação. 

Teor de Não Voláteis (%): 35,5 – 39,5 

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

Estabilidade de Aplicação: 
Estável aos ácidos e aos álcalis nas condições normais de 
aplicação. 

 
 
Aplicação: 
 

Spray: 

- Fazer uma solução de 10 a 20% com água (+ essência se 

necessário);  

- Jatear na fase final de secagem no secador na proporção de 
1 litro da solução para 50 kg de confeccionado. 

 



 

 

NEWCo. SOFT PLUS 

 
      Esgotamento  

                         
-             Usar de 0,5 a 1,0% de NEWCo. SOFT PLUS 
- pH 5,0 – 5,5. 

- 15 minutos a 50°C 

 
 
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. 26/03/2020.   


