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Branqueador ótico para fibras de poliéster com matização violeta.  
 
 
Características e Benefícios:  
 

• Branqueador ótico para artigos de poliéster e suas misturas com fibras celulósicas, pelos processos por 
esgotamento e pad-termofix (impregnação-desenvolvimento térmico).  

• Excelentes efeitos de branco com tonalidade violeta.  

• Alto poder de fixação, possibilitando temperaturas de desenvolvimento/fixação relativamente baixas.  

• Tratando-se de misturas de fibras de poliéster/celulósica, o Goldblanc E3VD pode ser aplicado antes, após ou 
no banho de alvejamento com peróxido de hidrogênio. 

• Produto apresenta boa estabilidade se armazenado conforme orientações da FISPQ. Evitar variações bruscas 
de temperatura. 

 
 
Parâmetros Físico-Químicos: 

 

Aspecto Líquido azul. 

Natureza Química Derivado de metoxiestilbeno.  

Caráter iônico  Não iônico. 

Densidade relativa (g/cm³, 25°C) ≈ 1,060 

pH (tal qual, 25°C) 3,0 – 5,0 

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

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

Propriedade de Solidez Vide quadro seguinte 

 
 

Propriedade de solidez PES 

Luz ISO 105-B02 5 – 6 

Lavagem* 

40°C 
ISO 105-C06/A1S 

5 

60°C 5 

95°C ISO 105-C06/E2S 5 

Suor 
Alcalino 

ISO 105-E04 
5 

Ácido 5 

Calor seco 30s / 180°C ISO 105-P01 5 

Óxidos de nitrogênio 
1 ciclo 

ISO 105-G04 
5 

2 ciclos 5 
 

*As notas se mantêm quando o banho de lavagem contém um agente alvejante redutivo (hidrossulfito de sódio) ou oxidante (peróxido de hidrogênio). 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 GOLDBLANC E3VD 
 
 
 

  

 

Aplicação: 
 

O produto pode ser aplicado pelo processo por esgotamento em banhos ácido, neutro ou alcalino e em alvejamento 
com peróxido de hidrogênio.  
Goldblanc E3VD pode ser aplicado continuamente pelo processo pad-termofix e pad-steam, indicados para fundo de 
estamparia e branqueamento total. 
 
 
Poliéster e suas misturas:  
 

No processo por esgotamento, Goldblanc E3VD apresenta razoável grau de branco à temperatura de ebulição. Um 
acelerador de difusão adequado promove o esgotamento do banho, particularmente o desenvolvimento do 
branqueador na fibra a baixa temperatura, mas não prejudicar a solidez a luz. Os efeitos de brancos mais altos são 
obtidos em condições de HT (110 – 130°C). A temperatura ideal de desenvolvimento no processo pad-termofix é entre 
180 – 205°C com tempo de fixação ao redor de 30 s. Com sua solidez muito elevada ao calor seco, Goldblanc E3VD 
pode ser aplicado a altas temperaturas sem prejudicar o grau de branco, desde que o branco base (branco químico) 
seja suficientemente estável ao calor, porém lubrificantes residuais ou agentes de acabamento podem causar o 
amarelecimento. 
 

Dissolução / Diluição 

Dispersão estável, sem sedimentação. Para preservar sua 
estabilidade, a dispersão não deve ser fervida.  
Soluções-mães podem ser preparadas, mas devem ser agitadas 
antes da utilização. 
Soluções-mãe devem ser mantidas fora da luz; também os 
substratos tratadas com o branqueador ótico sem estar fixados 
devem estar protegidos da luz. 

 
 
Recomendação de utilização: 
 

PES  
- Esgotamento: 0,1 – 0,4% Goldblanc E3VD; 
- Pad-termofix, pad-steam: 1,0 – 6,0 g/l Goldblanc E3VD. Pick-up 40 
– 90%. 

PES / CEL 
- Esgotamento: 0,05 – 0,3% Goldblanc E3VD; 
- Pad-termofix, pad-steam: 0,5 – 4,0 g/l Goldblanc E3VD. Pick-up 40 
– 90%. 

 
 
Sugestão de Receita: 
 

Esgotamento – PES 

- 0,1 – 0,4 % Goldblanc E3VD; 
- 0 – 2,0 g/l Goldmol BB;  
- pH 5 – 7 com ácido acético ou fórmico; 
- Tempo / Temperatura: 30 – 60 minutos a 130 – 105°C; 
- Relação de banho: 8:1 – 20:1. 

Processo Pad-termofix – PES 

- 1,0 – 6,0 g/l Goldblanc E3VD; 
- 0 – 2,0 g/l Goldpal BSJ;  
- Impregnar: Pick-up 40 -80%; 
- Secar; 
- Termofixar: 40 – 20 segundos a 180 – 200°C. 
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Para um específico uso final (por exemplo, cortinas), a impregnação do branqueador ótico pode ser efetuada na 
presença de amaciantes adequados, agentes anti-estáticos e anti-esgarçantes.  
Um correto processo de pré-lavagem garante um mínimo amarelecimento do branco base (branco químico) durante a 
termofixação. 
 

Processo Pad-steam – Para estampados 

- 1,0 – 6,0 g/l Goldblanc E3VD; 
- 0 – 2,0 g/l Goldpal BSJ; 
- Impregnar: Pick-up 60 – 80%; 
- Secar – estampar - secar; 
- Vaporizar: 2 – 8 minutos a 190 – 160°C (vapor saturado) ou 20 – 30 
minutos (vapor pressurizado).  

 
 
 
 

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. 08/06/2018.  
 

 


