ECOPRINT EP5
Espessante para estamparia de tecidos com pigmentos

ECOPRINT EP5 é um espessante utilizado na estamparia têxtil com pigmentos. É adequado para
espessar pastas para estampar substratos de algodão, poliéster, tecidos mistos e outras fibras.
ECOPRINT EP5 é APEO FREE e isento de formol.

ECOPRINT EP5 pode ser adicionado diretamente na pasta de estampar ou usando-se o método
convencional de preparação de uma solução estoque do espessante.

CARACTERÍSTICAS (Não devem ser tomadas como especificações)
Aparência

Líquido cremoso

Viscosidade (como fornecido)*

10.000 cP (*)

Natureza iônica

Aniônico

Compatibilidade com outros polímeros

Aniônicos e não iônicos

(*) Brookfield RVT, Haste 6, velocidade 5 rpm a 25o C.

VANTAGENS
• Nítidos contornos e excelente definição das estampas.
• Excelente brilho de cor.
• Maior rendimento de cor.
• Alta resistência eletrolítica.
• Excelente solidez a fricção e lavagem.
• Confere estampas com toque macio.
• Pode ser acrescentado diretamente às pastas de estampar.

APLICAÇÕES
ECOPRINT EP5 é indicado para estampar substratos de fibras celulósicas, sintéticas e suas misturas.

MÉTODOS DE USO
ECOPRINT EP5 pode ser usado para preparar um estoque de pasta padrão, com ou sem outros
aditivos, exceto cor. Recomendamos adicionar 2 g/kg de um álcali à água antes da adição do
espessante.
O efeito de espessamento é completado em até 20 minutos, porém o tempo ideal pode variar,
dependendo da qualidade da água usada, da eficiência do misturador, do pH da pasta e também dos
demais componentes da formulação. ECOPRINT EP5 é indicado para estamparia manual, máquinas
de estampar rotativas e máquinas a quadro.

UMA RECEITA TÍPICA :
- Água

X g/kg

- Primal ECO 15 R

100 g/kg

- ECOPRINT EP5

11 a 14 g/kg

Outros eventuais componentes como umectantes, bactericidas, anti-espumantes, amaciantes, etc,
podem ser adicionados às formulações da pasta de estampar.

Nota: Apesar da recomendação do uso do ligante acrílico SINTECRYL 500, que produz alta solidez
e toque muito macio, ECOPRINT EP5 é totalmente compatível com todos os tipos de ligantes do
mercado.

Manuseio: Respingos de ECOPRINT EP5 são escorregadios, e antes de se usar água para lavá-los,
os mesmos devem ser eliminados, usando-se tecido bem absorvente ou estopa seca.
Informações adicionais estão contidas na Folha de Informação de Segurança deste produto.

Armazenagem: O ECOPRINT EP5 deve ser armazenado em ambientes com temperaturas variando
entre 5 e 40o C.

Rev.:00

