AUPIQUEST GA 2020
LITERATURA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:
Nome do Produto:

CARACTERÍSTICAS:
– Característica Química:
– pH:
– Caráter Iônico:
– Aspecto:
– Solubilidade:
– Teor de não Voláteis
– Densidade:
– Compatibilidade:

AUPIQUEST GA 2020
Produto de aplicação universal: agente sequestrante,
complexante e coloide protetor, não formador de espuma,
com propriedades de dispersão.

Copolímero e derivados maleicos.
6,0 – 7,0
Aniônico.
Líquido límpido a ligeiramente turvo, levemente
amarelado.
Miscível em água em qualquer proporção.
21% à 23%
Aprox. 1102 g/cm3 à 25°C
Produtos Aniônicos – Boa.
Produtos Não-Iônicos – Boa.
Produtos Catiônicos – Incompatível.

PROPRIEDADES:
– AUPIQUEST GA 2020 destaca-se por sua ação polivalente. Dentre as suas principais
propriedades destacamos:
– Sequestrante: de íons de metais pesados (Fe, Cu,Mn, etc), bem como os alcalinos terrosos
(Ca, Mg, Ba, etc) mesmo em meio fortemente alcalino, não ataca as partes metálicas dos
corantes.
– Complexante: Excelente complexante e (CaCO3). Apesar de o elevado poder de complexante,
os corantes de complexo metálico não são atacados quanto à parte metálica. Consequentemente,
não há perigo de alteração de cor, deixando sua cor com a mesma tonalidade.
– Dispersante: eliminação dos produtos de decomposição do algodão, nos processos de purga e
alvejamento, favorecendo um maior grau de alvura e hidrofilidade ao substrato.
– AUPIQUEST GA 2020 é recomendado para tingimentos com corantes reativos, em substituição
aos polifosfatos, para a eliminação total da dureza d'água,(ou seja, para impedir a precipitação de
sais insolúveis ou, ao menos, para mantê-los em perfeita dispersão).
– AUPIQUEST GA 2020 atua como coloide protetor sobre as partículas dos corantes e, com uma
dosagem otimizada, até podendo acentuar a intensidade da cor em corantes individuais, no
tingimento por esgotamento.

As informações apresentadas são de caráter orientativo, e os resultados podem variar de acordo com
o processo de aplicação.
www.aupicor.com.br
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APLICAÇÃO:
Mercerização, purga, alvejamento de fibras celulósicas e suas misturas. Nos processos
descontínuos, contínuos e semicontínuos.
– Purga alcalina, cozimento: Nas lixivias alcalinas, usadas para purga de artigos de algodão, o
Aupiquest GA 2020 assegura uma penetração uniforme. O efeito de coloide protetor tem uma
importância muito grande na purga alcalina, dispersando perfeitamente as impurezas
desprendidas do algodão cru, impedindo a sua redeposição.
– Alvejamento com Peróxido: No alvejamento com peróxido de hidrogênio sem silicato, o
Aupiquest GA 2020 realiza um serviço extraordinário, como agente anticatalítico, por
complexação dos sais de ferro ou de cobre, conjuntamente, com os sais de magnésio, conseguese estabilizar os banhos de alvejamento com peróxido. Promove uma dispersão perfeita do
silicato, como consequência, evita-se a redeposição de silicato em elementos ou na tubulação da
máquina, provocando as temidas incrustações. O seu excelente poder de dispersante sobre as
impurezas, como também sobre as gomas, torna o produto altamente interessante, como aditivo
para processos de alvejamento à frio (pad-batch) e o alvejamento direto (purga + alvejamento em
processo único) de algodão.
– Tingimento: O Aupiquest GA 2020 é recomendado para tingimento com corantes reativos, em
substituição aos polifosfatos, para a eliminação total da dureza d'água,(ou seja, para impedir a
precipitação de sais insolúveis ou, ao menos, para mantê-los em perfeita dispersão).
– Processo de ensaboamento e lavagem: Em todos os processos de ensaboamento ou
lavagem, prévia ou posterior, pode-se obter um melhor efeito de limpeza da fibra têxtil, devido ao
efeito sinérgico entre o Aupiquest GA 2020 e o detergente utilizado. A ação dispersante do
produto impede a redeposição das impurezas e corantes não fixados/hidrolisados sobre o
substrato têxtil. Ainda, o banho fica livre de metais alcalinos.
Quantidades de aplicações recomendadas:
Preparação e tingimento por esgotamento:
0,5 a 1,5 g/L AUPIQUEST GA 2020
Preparação e tingimento por foulardagem:

1,5 a 4,0 g/L AUPIQUEST GA 2020

Ensaboamento de corante reativo:

0,5 g/L AUPIQUEST GA 2020(Cores Claras)
0,8 g/L AUPIQUEST GA 2020 (Cores Médias)
1,0 g/L AUPIQUEST GA 2020 (Cores Escuras)
1,5 g/L AUPIQUEST GA 2020(Cores Especiais)

As informações apresentadas são de caráter orientativo, e os resultados podem variar de acordo com
o processo de aplicação.
www.aupicor.com.br
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OBSERVAÇÕES:
DISPONIBILIZAMOS NOSSO LABORATÓRIO DE SUPORTE AO CLIENTE E TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO DEPARTAMENTO TÉCNICO (47) 3387-0273.
As indicações constantes deste folheto técnico só devem ser consideradas como orientação inicial de receita.
Recomendamos ensaios prévios em laboratório, antes de qualquer aplicação em produção. Considerar as
condições locais e o artigo a ser utilizado. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido e aplicabilidade dos
produtos fora das recomendações técnicas sugeridas neste folheto.

As informações apresentadas são de caráter orientativo, e os resultados podem variar de acordo com
o processo de aplicação.
www.aupicor.com.br

