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TEXILAC MONO A FREDDO 
Código N.º 167600 

 
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
Tinta de base água para impressão de têxteis. Tintas Opacas 

com acabamento mate. 

 

CAMPOS DE APLICAÇÃO 

 
Impressão directa em têxtil, para vestuário acabado ou pré-

cortado. 

PROCESSOS DE APLICAÇÃO 

 
Substratos 100% algodão, branco e cores 

Impressão Tela de 43 fios / cm no máximo 

Emulsão ZERO IN Universal Plus 
ZERO IN KS-200 

Raclete Borracha plana de 60-65 sh 

Secagem Temperatura ambiente em 72 horas 

Diluição Se necessário adicionar no máximo 
2% de ÁGUA 

Espessante Se necessário adicionar no máximo 
1% TEXILAC ADDENSANTE 346 
NEW 

Fixador 2% ECOTEX Fix 50 

Retarder Adicionar no máximo 3% TEXILAC 
RITARDANTE 

Pigmentos Texilac Coloranti (máx. 5%) 
Ecotex P Pigmenti (máx.5%) 

Limpeza ÁGUA ou SCREEN CLEAN ST 

Armazenagem Local escuro entre os 15º C e 35º 
C 

Embalagem 1 kg. 

Ficha Segurança Disponível a pedido 

 

PREPARAÇÃO 

Pronta a usar 

A adição de TEXILAC RITARDANTE implica maior tempo de 

secagem à temperatura ambiente e reduz a resistência da tinta. 

A adição de ECOTEX FIX 50 (2%) é necessária  quando se 

pretende obter melhores resultados em termos da resistência da 

tinta no tecido. 

A tinta catalisada com ECOTEX FIX 50 tem um tempo de vida útil 
de 8 a 12 horas. Após esse tempo a tinta pode ser catalisada 
novamente. 
As bases transparentes podem ser pigmentadas com os 
pigmentos  Ecotex e Colorati. 

As cores podem ser misturadas em qualquer quantidade, 

recomenda-se não misturar mais de 3 bases. 

 
 
 
 

 
APLICAÇÃO 

Para uma melhor opacidade e vivacidade das cores, 

recomendamos impressão fora-de-contacto, regulando a pressão 

da raclete de modo a obter uma película de tinta superficial de forma 

a não penetrar no tecido. Esta tinta não é adequada para 

impressão molhado sobre molhado 

 

SECAGEM 

A secagem à temperatura ambiente por 72 horas permite obter uma 

resistência à lavagem a 40ºC. Uma passagem posterior a 100° C 

em estufa, permite obter uma melhor resistência geral. 

 
EQUIPAMENTO 

Máquinas Manuais, Semi-Automáticas e Automáticas. 
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CARACTERÍSTICAS DA TINTA 

 

• Excelente opacidade 

• Não necessita de secagem em estufa. 

• Tinta de um componente, pode ser catalisada para obter 

maior solidez, ou quando usada em tecidos com baixa 

adesão. 

• Gama de cores vivas e fortes. 

• Ausência de Formaldeídos. 



 

 

TEXILAC MONO A FREDDO 
Código N.º 167600 

 
 
 

 
PRODUTOS 

 
 CORES BASE  

167602 VIOLET 1 Kg 

167603 BRILLIANT GREEN 1 Kg 

167604 ESPERIA BLUE 1 Kg 

167605 ULTRAMARINE BLUE 1 Kg 

167606 BROWN 1 Kg 

167608 RED 1 Kg 

167609 GOLDEN YELLOW 1 Kg 

167610 GREEN 1 Kg 

167612 LEMON YELLOW 1 Kg 

167613 CHROME YELLOW 1 Kg 

167617 ORANGE 1 Kg 

167621 BRILLIANT BLUE 1 Kg 

167624 BLACK 1 Kg 

167626 NAVY BLUE 1 Kg 

167676 DARK BLUE 1 Kg 

 
 BRANCOS  

167601 WHITE                                                  1, 5, 50 Kg 

167891 EXTRA WHITE 08                                        1, 5Kg 

 
BASES  

167600 TRANSPARENT                                          1, 5 Kg 

167690 BASE                                                     1, 5, 50 Kg 

 

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 

• Teste sempre as características de impressão antes da 

execução do trabalho. 

• Verifique sempre as condições de secagem, pois o uso de 

aditivos pode exigir mais tempo. 

• As Tintas não resistem à limpeza a seco, branqueamento. 

• A TEXILAC MONO A FREDDO não pode ser misturada com 

outras tintas da série TEXILAC ou tintas à base de água. 

 
NOTAS IMPORTANTES 

 
A informação fornecida nesta ficha técnica não pretende ser exaustiva, e 
qualquer pessoa que use o produto para qualquer outra finalidade que não a 
especificamente recomendada, falo-a por sua conta e risco. 

 

Esforçamo-nos para garantir que todos os conselhos dados sobre o produto 
são correctos. Não temos qualquer controle sobre a qualidade ou condição 
do substrato ou os vários factores que afectam o uso da aplicação do produto. 
Portanto, a menos que concordemos por escrito, não assumimos qualquer 
responsabilidade por qualquer acto decorrente do desempenho do produto 
ou por qualquer perda ou dano decorrentes do uso do produto. 

 
As informações contidas nesta folha técnica estão sujeitas a modificações ao 
longo do tempo. A experiência adquirida é a nossa política no contínuo 
desenvolvimento do produto. 
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