
 

 

 

GOLDFIX NYN NEW                                    
Fixador para corantes ácidos. 
 
Campos de Aplicação:  
 

 Tratamentos posteriores aos tingimentos e estampagens com corantes ácidos em artigos de Poliamida. 
 

Características: 
 

 Melhora a solidez aos tratamentos úmidos em tingimento e estampado com corantes ácidos. 

 Não prejudica a solidez à luz e não provoca alteração das tonalidades dos tingimentos. 

 No tingimento de artigos com misturas de poliamida / celulose atua como agente de reserva sobre os corantes 
diretos pré-selecionados, controlando sua montagem sobre a poliamida. 

 Pode ser aplicado no mesmo banho, ao final do tingimento. 
 
Parâmetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto Liquido límpido amarelo á castanho. 

Natureza Química Condensado de um ácido arilsulfônico e hidroarilsulfônico. 

Caráter Iônico Aniônico. 

Solubilidade (sol. 1% p/p) Solúvel à 25°C, sob agitação. 

Teor de não voláteis (%) 18,0 – 20,0 

pH (sol. 1% p/p, 25°C) 7,0 – 9,0 

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

Estabilidade na Aplicação Estável em banhos alcalinos, ácidos e duros. 

 
Aplicação: 
 

Processo posterior ao tingimento  
(banho novo): 

Aquecer para 55°C, dosar Goldfix NYN NEW em 5 minutos. 
Aquecer para 70°C, dosar 0,3 g/l de Goldacid SACA CONC, para ajustar 
pH entre 3,5 – 4,5, em 10 minutos. Manter 10 minutos. Resfriar, soltar 
e enxaguar com água fria. 

Processo simultâneo: 

Após o tingimento resfriar o banho até 80°C, dosar o Goldfix NYN 
NEW em 5 minutos. Ajustar o pH para 3,5 – 4,0 se necessário e 
permanecer por 20 minutos a 80°C. Resfriar e soltar, lavar com uma 
água a frio.  

Cores claras: 0,30 – 0,5% de Goldfix NYN NEW 

Cores médias: 0,5 – 1,0% de Goldfix NYN NEW 

Cores escuras: 1,0 – 1,5% de Goldfix NYN NEW 

Cores muito intensas: Acima de 1,5% de Goldfix NYN NEW 

 
 
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. 02/08/2018.  

 


