AUPIFIX CO
LITERATURA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:
- Nome do Produto:

AUPIFIX CO
Excelente fixador para corantes diretos e reativos.

CARACTERÍSTICAS:
-

Característica Química:
pH (10%):
Caráter Iônico:
Aspecto:
Solubilidade:
Sólidos não voláteis:

Resina amídica em solução aquosa.
4,0 – 6,0
Catiônico.
Líquido límpido de incolor a amarelado.
Solúvel em água fria em qualquer proporção.
30% - 35%

PROPRIEDADES:
- AUPIFIX CO é estável aos ácidos, álcalis e água dura nas concentrações usuais.
- AUPIFIX CO é compatível com produtos não iônicos e catiônicos, com produtos aniônicos pode
ocorrer precipitações.
- AUPIFIX CO melhora os índices de solidez a lavagem à 40 e 60ºC; nos tingimentos e estampas
com corantes diretos e reativos, sobre fibras celulósicas naturais e regeneradas.
- AUPIFIX CO devido ao seu alto desenvolvimento técnico, atende as mais elevadas exigências
de solidez, ou seja: melhoria da solidez à lavagem e ao contato.

APLICAÇÃO:
AUPIFIX CO devido a suas características químicas, pode ser aplicado por esgotamento e
foulardagem.
- AUPIFIX CO deve ser adicionado ao banho previamente diluído.
- AUPIFIX CO deve ser aplicado após ensaboamento e enxágue do tingimento ou estampa em
banho novo.
- As quantidades de AUPIFIX CO por processo de foulardagem, baseiam-se nas características do
equipamento (Foulard). O foulard deverá possuir uma caixa de impregnação pequena, para que se
tenha uma troca de banho rápida e uniforme.

-

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

Exemplo de Aplicação:
- Esgotamento
AUPIFIX CO

1,0% à 2,0%

pH

4,0 – 6,0

Temperatura

20°c à 40°C

Tempo

20 – 30 minutos

- Foulardagem
AUPIFIX CO

15,0 g/l à 30,0 g/l

OBSERVAÇÕES:
DISPONIBILIZAMOS NOSSO LABORATÓRIO DE SUPORTE AO CLIENTE E TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS DE APLICAÇÃO EXCLUSIVA.
PARA MAIORES INFORMAÇÕES CONSULTE-NOS (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

