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A informação deste folheto é, segundo nosso critério, correta.  

Não obstante, como as condições de uso destes produtos fogem do nosso controle, não podemos nos responsabilizar pelas conseqüências de sua utilização. 

The recommendations and data given in this leaflet are based on information we believe to be reliable.   

They are offered in good faith, but as conditions and use of our products are beyond our control, we cannot accept responsibility for results obtained. 
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 UP SOFT® AG 
 Álcool graxo aditivado 

Descrição: Alcoóis graxos especiais. 

Aspecto: Líquido viscoso branco. 

pH (sol. 10%): 6,5 – 8  

Teor de sólidos totais: 25,5 - 29,5% 

Caráter Iônico: Aniônico 

Solidez à luz: Excelente 

Solidez ao calor: Muito boa 

Solidez aos eletrólitos: Excelente 

Aplicação: No curtimento, recromagem e engraxe de couros ao cromo. 

Propriedades: 
Desenvolvido com matérias primas de alta qualidade, o UP SOFT® AG é indicado 

no curtimento de couros ao cromo, atuando como deslizante e evitando o atrito, 

responsável em grande parte pela “flor nubucada” em wet blues. Uma vez 

incorporado, o UP SOFT® AG atuará como auxiliar na reumectação dos couros, 

deixando-os mais hidrófilos, macios e maleáveis. Estas propriedades tornarão as 

operações mecânicas de enxugamento e rebaixamento muito mais eficientes. 

Outra importante característica do UP SOFT® AG é melhora na distribuição das 

graxas naturais, impedindo a formação de sabões de cromo na flor. Assim, o 

couro curtido apresenta coloração mais clara e uniforme. 

Sugestão de uso: 
A quantidade de UP SOF® AG a ser empregada, depende do tipo de couro e do 

efeito desejado: 

 No curtimento ao cromo: 0,3 - 0,6% do peso tripa. 

 No remolho e lavagem de wet blue: 0,3 - 1,0% do peso rebaixado. 

 Na recromagem: 0,3 - 1,0% do peso rebaixado. 

Armazenagem: Recomendamos conservar o produto fechado em sua embalagem original, em 

ambiente limpo controlado e sem temperaturas extremas. 

  

  

Embalagem: Tambores metálicos com 170 Kg. 

 

 


