
   

   

   

   

   

   

  

 

 

GoFresh AFB 
 

 

PRODUTO EM DESENVOLVIMENTO 

Agente antimicrobiano permanente aplicável sobre todas as fibras têxteis. 
 

Características e Benefícios: 
 

 O produto age evitando o crescimento de microorganismos, esporos de fungos, bactérias e leveduras, garantindo 
a integridade do substrato têxtil, como fios, malhas e tecidos. 

 Evita o crescimento de bactérias e fungos, causadores de odores desagradáveis nos artigos têxteis. 

 Não migra dos artigos para a pele e para o meio ambiente. 

 Não cria zona de inibição como os antimicrobianos convencionais. 

 Totalmente isento de metais pesados como arsênico e prata ou fenóis policlorados. 

 Aumenta a vida útil dos tecidos. 

 Evita a formação de manchas produzidas pela contaminação bacteriana.                                 

 Pode ser aplicado em fibras naturais, sintéticas e suas misturas.                                                  

 Proporciona uma proteção duradoura e higiênica ao substrato têxtil conferindo sensação de bem estar e 
comodidade, obtendo-se um têxtil inteligente. 
 

Parâmetros Físico-Químicos: 
 

Aspecto Líquido límpido castanho.  

Natureza Química Composição a base de misturas de álcoois Oxietilado.  

Caráter iônico Catiônico 

Teor de não voláteis (%) 65,5 – 69,5 

pH (sol. 10% p/p, 25°C)  3,0 – 5,0 

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

 

Aplicação: 
 

Processo por esgotamento: 

- Concentração: 1,0 – 4,0% GoFresh AFB, porém, recomenda-se testar 
previamente de acordo com a especificação e norma utilizada. 
- Temperatura: Tratar por 20 minutos, 50 – 90°C. 
- pH do banho: neutro a alcalino (6,5 – 9,0)  

Processo contínuo: 

- Concentração: 8,0 – 20,0 g/l GoFresh AFB, porém, recomenda-se 
testar previamente de acordo com a especificação e norma utilizada. 
- pick-up: 70 – 80% 
- pH do banho: neutro a alcalino (6,5 – 9,0) 

Dissolução/Diluição: Miscível em água morna ou fria em todas as proporções. 

Temperatura de secagem/fixação: acima de 130°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. 09/08/2018.  


