
Uma nova geração de repelentes 
�uorados à água/óleo/álcool

Variedade de GradesTensão Super�cial – Repelência à água e óleo
Tipo Emulsão Aquosa
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A tendência de um objeto �car molhado ou não é determinada pela sua 
tensão super�cial. Quando um líquido toca a superfície de um sólido, é 
repelido, formando gotas, se a tensão super�cial do líquido é maior que a 
tensão super�cial do sólido. O sólido �ca molhado se sua tensão super�cial 
é maior que a tensão super�cial do líquido.

Tecido

Água Água Óleo Água Óleo

Flúor-resina Cera

Tensão Super�cial da Água >
Tensão Super�cial do Óleo >

Tensão Super�cial da Flúor-resina

Tensão Super�cial do Tecido >
Tensão Super�cial da Água

Tensão Super�cial da Água >
Tensão Super�cial da Cera >
Tensão Super�cial do Óleo

A tensão super�cial da �úor-resina é muito baixa, 
portanto a �úor-resina repele a água e o óleo.

O tecido �ca molhado porque sua tensão 
super�cial é maior que àquela da água.

A cera é usada como repelente de água
 por causa de sua baixa tensão super�cial,
 contudo a cera não repele o óleo, uma 
vez que o óleo apresenta uma tensão 

super�cial mais baixa.
O AsahiGuard possui uma tensão super�cial 

particularmente baixa.

Gota de líquido

Sólido
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Nome do 
produto

AG-E061

AG-E082

AG-E092

AG-E400

AG-E500D

AG-E300D

AG-E550D

AG-E600

AG-E700D

AG-E904

Teor de sólidos

20%

20%

20%

20%

30%

30%

30%

25%

30%

 

20%

Uso Principal

Roupas, Vestimentas esportivas 
para ambientes abertos

Roupas, Vestimentas esportivas 
para ambientes abertos
Partes Automotivas, Materiais 
Industriais

Roupas, Vestimentas esportivas 
para ambientes abertos

Roupas, Vestimentas esportivas 
para ambientes abertos

Roupas, Vestimentas de moda, 
Vestimentas esportivas para 
ambientes abertos

Partes Automotivas, 
Materiais Industriais

Roupas, Vestimentas esportivas 
para ambientes abertos,
Materiais Industriais, Cuidados 
Médicos, Produtos de Higiene

Cuidados Médicos, Produtos 
de Higiene

Vestuário, Roupas para ao 
Ar Livre, Toldos

Vestuário, Roupas de Trabalho, 
Assistência Médica, Ternos e 
Roupas Formais

Propriedades do Produto

O AG-E061 é adequado para uma ampla gama de aplicações 
ou �bras naturais.

O AG-E082 fornece uma excelente repelência à água e óleo, 
assim como uma fácil remoção de manchas em uma ampla 
variedade de tecidos.

Tecidos processados com o AG-E092 apresentam uma textura 
suave e uma boa repelência à água e óleo. O AG-E092 pode 
também ser utilizado tanto para �bras sintéticas como naturais.

O AG-E400 apresenta uma repelência à água moderada para 
�bras naturais e/ou sintéticas.

O AG-E500D fornece uma excelente repelência à água e confere 
uma textura suave às �bras sintéticas – mesmo sob condições 
adversas, tal como chuva forte.

O AG-E300D é compatível com uma variedade resinas em 
dispersão à base de água e outros aditivos, desta forma, sendo 
adequado a uma larga faixa de aplicações.

O AG-E550D possui uma melhor compatibilidade com uma 
variedade de aditivos e oferece excelente e durável repelência à 
água e óleo para vários tipos de têxteis, particularmente 
aqueles feitos de �bras sintéticas. O AG-E550D também confere 
excelente repelência a líquidos para vários tipos de não-tecidos.

O AG-E600 pode conferir uma repelência ao álcool / água e um 
desempenho de coluna hidrostática superiores aos não-tecidos 
poliolefínicos.

AG-E700D oferece repelência à água e óleo excelente e durável 
em �bras sintéticas – mesmo sob condições adversas como 
chuva forte. Também é adequado para utilização em 
revestimentos respiráveis.

AG-E904 é um coadjuvante que aumenta a repelência à óleo, 
quando em conjunto com outros produtos E-Series, tal como o 
AG-E500D, por exemplo.

Caráter Iônico

Levemente
Catiônico

Levemente
Catiônico

Levemente
Catiônico

Levemente
Catiônico

Levemente
Catiônico

Não-Iônico

Não-Iônico 

Anfótero

Levemente
Catiônico

Levemente
Catiônico

Tipo Dispersão Aquosa

Nome do 
produto

AG-E060

AG-E070

AG-E080

AG-E100

Teor de sólidos

20%

25%

15%

20%

Uso Principal

Embalagens de Alimentos; 
Aplicações para Papel

Embalagens de Alimentos; 
Aplicações para Papel

Embalagens de Alimentos; 
Aplicações para Papel

Roupas de trabalho, Uniformes

Propriedades do Produto

O AG-E080 confere propriedades de resistência à água e óleo 
excepcionais ao papel, papel cartão e produtos moldados em 
papel, em várias condições de fabricação. O AG-E080 atende às 
regulamentações da FDA de acordo com a norma FCN1186 
(Condições de Uso B – H). A aprovação deste grade com relação 
ao BfR encontra-se em andamento.

Uma “nova geração” de produtos que confere boas 
propriedades de repelência a óleo e remoção de manchas, em 
conjunto com resistência a lavagens à maquina, poderá ser 
usada para poliéster, algodão ou mescla de algodão e poliéster.

O AG-E060 e AG-E070 conferem propriedades de resistência à 
água e óleo excepcionais ao papel, papel cartão e produtos 
moldados em papel, em várias condições de fabricação. 
Adequados para serem utilizados em uma série de embalagens 
de alimentos, devido ao cumprimento das regulamentações dos 
órgãos FDA e BfR.

Caráter Iônico

Levemente
Catiônico

Levemente
Catiônico

Aniônico

Levemente
Catiônico



Embalagem de Alimentos

Aplicações Médicas, Serviços de Emergência, 
Polícia e Exército

Vestimentas Industrias

TECNOLOGIA BASEADA EM FLUORTELÔMERO C6

AGC – A PRIMEIRA EMPRESA A CONVERTER TOTALMENTE 
SUA PRODUÇÃO PARA REPELENTES À ÁGUA E ÓLEO 
ISENTOS DE PFOA*

Roupas Esportivas e de Lazer ao Ar Livre

O AsahiGuard E-Series é ideal para 
revestimentos duráveis e para trabalho 
pesado de roupas em contato com óleo e 
sujeira, tais como nas industrias 
automotivas e químicas. Os tecidos feitos 
com a utilização do AsahiGuard são 
confortáveis de se vestir e altamente 
duráveis em lavagens industriais. 
Não somente roupas, mas também 
acessórios, como luvas, botas e sapatos 
podem ser protegidos com AsahiGuard.

O AsahiGuard E-Series não é só utilizado 
para têxteis técnicos em aplicações como 
isolamento acústico automotivo e 
revestimento interno de tetos de carros, 
mas também em peças automotivas e 
industriais, tanto quanto em �ltros de ar 
e de óleo.

O AsahiGuard E Series é um repelente de água e óleo �uorado que fornece 
alternativas sustentáveis para várias aplicações, incluindo embalagens de papel, 
têxteis, roupas, não-tecidos, couros naturais e sintéticos, e artigos de decoração, 
baseado na química comprovada da AGC em C6.

O AsahiGuard E Series oferece propriedades de alto desempenho com per�s 
ambientais e biológicos melhores.

Os produtos da gama AsahiGuard E-Series são isentos de PFOA* 
(livres de ácido per�uoroctanóico)  
(* em concentrações no limite ou acima do limite de detecção)

O que é C6?

PFC C6 alternativos de cadeia curta versus PFC C8 de cadeia longa

•  Polímeros �uorados C6 são comprovadamente seguros para as aplicações a 
 que se destinam.

•  Avaliados pela indústria e agências reguladoras, as quais fornecem dados 
 mostrando que são seguros e efetivos.

•  Polímeros �uorados C6 não se decompõem para formar PFOA ou PFOS.

•  A AGC mudou completamente da química de �úor baseada em C8 para a 
 química de �úor C6 em 2012, fato ocorrido 3 anos antes do cronograma de 
 encerramento de produção do Programa “2010/2015 PFOA Stewardship” 
 da Agência de Proteção Ambiental.

•  Tecnologia C6 inovadora de repelência à água e óleo da AGC.

•  Gama completa de produtos para atender a todas as demandas de 
 desempenho.

•  Contínuo desenvolvimento e inovação de desempenho de produtos com 
 base em C6.

•  AsahiGuard E-Series adiciona valor e desempenho aos têxteis avançados.

O AsahiGuard E-Series fornece um 
revestimento à prova d’água para roupas 
e calçados projetados para atividades ao 
ar livre como esqui, caminhadas, 
montanhismo e velejar.

Estas características de resistência à água 
fazem com que seja amplamente utilizado 
em cabanas, toldos e coberturas a �m de 
fornecer proteção a estes elementos.

Oferecendo repelência à água, óleo e 
álcool, o AsahiGuard é adequado para o 
uso em esfregões, aventais cirúrgicos, 
campos cirúrgicos, máscaras cirúrgicas, 
vestimentas de laboratório e itens que 
tenham de ser esterilizados na indústria 
médica.

O AsahiGuard é utilizado em tecidos 
duráveis, no entanto leves, nos setores 
de resposta a emergências e militar.

Aqueles que trabalham em ambientes 
exigentes precisam de tecidos à prova 
d’água com proteção resistente e durável, 
e o AsahiGuard responde à altura.

O AsahiGuard pode ser utilizado tanto na 
fase úmida (“wet end”) como na fase de 
prensagem da produção de papel para 
conferir o desempenho à prova de gordura 
aos produtos de papel. Ele é utilizado em 
várias aplicações na indústria de 
embalagem de alimentos e bebidas. 
Não apresenta cheiro e confere uma 
barreira, aprovada para contato com 
alimentos, não pegajosa e respirável, de 
alta qualidade à água, óleo e gordura e 
oferece durabilidade adicional ao papel, 
cartão e produtos de �bra moldada. 

Aplicações típicas incluem caixas de 
“fast food”, sacos e papeis de embrulho de 
alimentos, toalhas de papel de mesa, 
embalagens de ração de animais, bandejas 
e utensílios de papel.

C6 da AGC apresentam desempenho 
melhor que outras tecnologias

Condições:
Flúorcarbono 12% de sólidos com Isocianato, Resina Melamínica 
e Catalisador 1d-1n, Secagem em 120 segundos à 110ºC, Cura em 
60 segundos à 170ºC
Avaliação:
Repelência à água ISO4920:2012 (Teste de “Spray”)
Lavagem Doméstica (HL) JIS1092:2009 6.2.1(c) método C, 
Secagem em Linha antes da Avaliação

Tafetá “rip-stop” de Poliamida
BARRA ESQUERDA: HL=0 (0 lavagem)
BARRA DIREITA: HL20 (20 lavagens)

AGC C6
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�úor-carbono(AsahiGuard E-Series)

SYSTEM
PARTNER

SYSTEM
PARTNER


