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QUALIDADE, ECONOMIA
E SUSTENTABILIDADE.
QUALITY, SAVING
AND SUSTAINABILITY.

Esta publicação Ledechem serve de 
base de pesquisa para a execução  
dos processos químicos na indústria 
têxtil. A experiência e conhecimento 
acumulados permitem-nos apresentar 
produtos cuja identidade prima pela 
qualidade máxima e pela garantia de 
menores gastos de tempo, energia e 
água. Desta forma, vamos ao encon-
tro das necessidades de eficiência 
dos clientes e da evolução técnica 
em defesa do planeta.

This Ledechem publication serves 
as a research base for the execu-
tion of chemical processes in the 
textile industry. Both our experi-
ence and knowledge allow us to 
present products whose identity 
strives for maximum quality and 
guarantees less time, energy and 
water expenses. In this way, we 
meet the efficiency needs of cus-
tomers and technical progress in 
defense of the planet.
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A C A B A M E N T O

Produtos químicos de alta tecnologia para o tratamento da superfície 
de todo o tipo de fibras têxteis que proporcionam toques e sensações 
diferentes, potenciando a confortabilidade dos artigos.

High-tech chemical products for the surface treatment of all types of 
textile fibers that provide different touches and sensations, enhancing 
the comfort of textile products.

ACABAMENTO
FINISHING

01
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AMACIADORES
SOFTENERS

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

AMACIADORES ORGÂNICOS
ORGANIC SOFTENERS

LEDESOFT 
NDO

LEDESOFT 
NI-T 

Amaciador de uso universal, não iónico, especialmente 
adequado para artigos brancos e para processos em 
contínuo.

Amaciador de uso universal, especialmente adequado 
para artigos brancos e cores por esgotamento e pro-
cessos em contínuo.

Líquido

Líquido

Não Iónico

Não Iónico

Produto à base de éster de 
um ácido gordo.

Produto à base de éster de um ácido 
gordo.

LEDEMIN 
H-8

LEDESOFT 
BF

LEDESOFT 
CAT

Amaciador catiónico hidrófilo.

Amaciador especial para fibras celulósicas, proteicas 
e sintéticas. 

Amaciador de uso universal, catiónico com poder anti 
estático, especialmente adequado para cores por esgo-
tamento e processos em contínuo.

Líquido

Líquido

Líquido

Catiónico

Ligeiramente 
Catiónico

Catiónico

Produto à base de ester di-alquilico 
de amina quarterizada com 
dimetilsulfato e polietileno.

Produto à base de éster de 
um ácido gordo.

Derivado de ácido gordo 
quaternário.

Hydrophilic cationic softener. Liquid CationicProduct based on amine di-alkyl 
ester esterized with dimethylsulfate 
and polyethylene.

Softener especially designed for cellulosic, protein and 
synthetic fibers.

Liquid Slightly CationicProduct based on fatty acid ester.

Universal, cationic softener with good anti-static power, 
especially suitable for colored articles by exhaustion and 
continuous processes.

Liquid CationicDerived from quaternary fatty acid.

Universal, nonionic softener, especially suitable for white 
articles and for continuous processes. 

Liquid NonionicProduct based on fatty acid ester.

Universal softener, especially suited for white articles, 
colors by exhaustion and continuous processes.

Liquid NonionicProduct based on fatty acid ester.

LEDESOFT 
NP

Amaciador e lubrificante com bom poder antiestático 
para fibras acrílicas, lã, seda e fibras celulósicas (exce-
lente para cupro).

Líquido CatiónicoAmino-amida gordo condensado em 
emulsão aquosa.

Softener and lubricant with good anti-static power for 
acrylic fibers, wool, silk and cellulosic fibers (excellent 
for cupro).

Liquid CationicProduct based on fatty acid ester.

A C A B A M E N T O  -  A M A C I A D O R E S

ZDHC 3

GOTS 6.0

GOTS 6.0

REF. LA1081

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LA1077

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LA1017

REF. LA1038

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LA1041

REF. LA1202
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F I N I S H I N G  -  S O F T E N E R S

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

EMULSÕES DE POLIETILENO
POLYETHYLENE EMULSIONS

LEPOLIT 
PE

LEPOLIT 
NPE CONC

LEPOLIT 
PC

Amaciador / lubrificante à base de uma emulsão de 
polietileno não iónica.

Amaciador / lubrificante à base de uma emulsão de 
polietileno catiónica.

Amaciador / lubrificante à base de uma emulsão de 
polietileno catiónica.

Líquido

Líquido

Líquido

Não Iónico

Não Iónico

Catiónico

Emulsão de polietileno.

Emulsão de polietileno.

Emulsão de polietileno.

Softener / lubricant based on a nonionic polyethylene 
emulsion.

Liquid NonionicPolyethylene emulsion. 

Softener / lubricant based on a cationic polyethylene 
emulsion.

Liquid NonionicPolyethylene emulsion. 

Softener / lubricant based on a cationic polyethylene 
emulsion.

Liquid CationicPolyethylene emulsion. 

MICRO EMULSÕES DE SILICONE
SILICONE MICRO EMULSIONS

LEDEMIN 
A-2 

LEDESOFT 
LC 80

Micro emulsão de silicone de uso universal para aplicar 
por esgotamento e em contínuo. 

Micro emulsão de silicone que transmite um toque 
sedoso e suave e boa durabilidade numa variedade de 
substratos. É um amaciador não iónico com elevada 
eficiência, que confere facilidade de engomar e reduz 
a rugabilidade do tecido.

Líquido

Líquido

Não iónico /
Ligeira/e Catiónico

Silicone aminofuncional.

Microemulsão não iónica de silicone 
aminofuncional.

Silicone micro emulsion for universal use, developed to 
be applied by the exhaust method and by continuous 
process. 

Liquid Nonionic
Slightly Cationic

Aminofunctional silicone.

Silicone micro emulsion that imparts a silky and smooth 
touch and good durability on a variety of substrates. It is 
a nonionic softener with high efficiency, which provides 
ease of ironing and reduces the roughness of the fabric.

LiquidNonionic aminofunctional silicone 
microemulsion.

Não iónico /
Ligeira/e Catiónico

Nonionic
Slightly Cationic

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LA1061

REF. LA1065

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LA1002

BASE 
LEDESOFT SS

Óleo de silicone para fabricação de macros e micros 
de silicone.

LíquidoFluido amino-silicone

LiquidAmino-silicone fluidSilicone oil for manufacturing silicone macros and 
micros.

GOTS 6.0

REF. LA1063

Ligeiramente 
Catiónico

Slightly Cationic
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PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDESOFT 
PASH

LEDESOFT 
P-342

LEDESOFT 
SI-R CONC

LEDESOFT 
SKC

LEDESOFT 
SS CONC 

LEDESOFT 
SS-X A.C.

Micro emulsão de silicone quaternária, aplicável em 
processos contínuos e de esgotamento. Mantêm a hidro-
filidade do tecido e confere um toque fresco, caído e 
confortável. Importantes propriedades anti estáticas.  

Micro emulsão não iónica de baixa viscosidade, utilizada 
numa ampla variedade de substratos.

Micro emulsão de silicone diamino reativa. Confere a 
todo o tipo de tecidos toques extremamente suaves, 
sedosos, elásticos e caídos. Alta resistência às lavagens 
domésticas. Não amarelece. 

Micro emulsão de silicone, indicado para processos em 
contínuo e por esgotamento. Mantém a hidrofilidade do 
tecido e confere um toque fresco, caído e confortável.

Micro emulsão de silicone de uso universal para aplicar 
por esgotamento e em contínuo. 

Micro emulsão de silicone de uso universal para aplicação por 
esgotamento e em contínuo. Confere a todo o tipo de tecidos 
toques extremamente suaves, sedosos, elásticos e caídos.

Líquido

Líquido

Líquido

Líquido

Líquido

Líquido

Não iónico / 
Ligeira/e Catiónico

Não iónico /
Ligeira/e Catiónico

Não iónico

Microemulsão de silicones 
modificadas.

Microemulsão não iónica de silicone 
amino-modificada.

Micro emulsão de silicone diamino 
reactiva.

Micro emulsão de silicone amino-
funcional modificada.

Silicone aminofuncional.

Micro emulsão de silicone amino-
funcional.

Quaternary silicone micro emulsion, applicable in con-
tinuous processes and by exhaust method. It maintains 
the hydrophilicity of the fabric and it imparts a fresh, 
drooping and comfortable touch. Important anti-static 
properties.

LiquidModified silicone microemulsion.

Low viscosity nonionic micro emulsion, used on a wide 
variety of substrates.

LiquidNonionic aminomodified silicone 
microemulsion.

Reactive diamino silicone micro emulsion. Provides 
extremely soft, silky, elastic and drooping touches to 
all kinds of fabrics. High resistance to domestic washing. 
No yellowing. 

Liquid Nonionic /
Slightly Cationic

Reactive diamino silicone micro 
emulsion.

Silicone micro emulsion, indicated for continuous pro-
cess and exhaust method. Maintains the hydrophilicity 
of the fabric and imparts fresh, drooping and comfort-
able touch.

LiquidModified aminofunctional silicone 
micro emulsion.

Silicone micro emulsion for universal use. It can be 
applied by exhaust method and by continuous method.

Liquid Nonionic /
Slightly Cationic

Aminofunctional silicone.

Silicone micro emulsion for universal use by exhaust and 
continuous application. Provides  extremely soft, silky, 
elastic and smooth to all kind of fabrics.

Liquid NonionicAminofunctional silicone micro 
emulsion.

A C A B A M E N T O  -  A M A C I A D O R E S

Nonionic
Slightly Cationic

Não iónico /
Ligeira/e Catiónico

Não iónico /
Ligeira/e Catiónico

Nonionic
Slightly Cationic

Não iónico /
Ligeira/e Catiónico

Nonionic
Slightly Cationic

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LA1188

REF. LA1189

REF. LA1125

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LA1057

REF. LA1147
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F I N I S H I N G  -  S O F T E N E R S

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

MACRO EMULSÕES DE SILICONE
SILICONE MACRO EMULSIONS

LEDESOFT 
HIDRO 
MACRO 

LEDESOFT 
LC 30

LEDESOFT 
LC 40

LEDESOFT 
MR

Macroemulsão à base de silicone com importantes 
propriedades antiestáticas. É aplicável por proces-
sos contínuos e exaustão em vestuário, mantendo a 
hidrofilicidade do tecido principal e conferindo-lhe um 
manuseamento fresco, suave e confortável.

Macro emulsão de silicone, especialmente apropriado 
para fibras celulósicas, sintéticas e suas misturas. 

Macro emulsão de silicone, especialmente apropriado 
para fibras celulósicas, sintéticas e suas misturas.

Macro emulsão de silicone diamino reativa de alta quali-
dade e toque super sedoso, para processos em contínuo 
de fibras sintéticas e naturais. 

Líquido

Líquido

Líquido

Líquido Catiónico / 
Não Iónico

Macroemulsão de silicones 
modificadas.

Polisiloxano aminofuncional, macro 
silicone.

Polisiloxano aminofuncional, macro 
silicone.

Mistura de ácidos gordos com lubri-
ficantes especiais.

Silicone based macro emulsion with important anti- static 
properties. It is applicable by continuous processes 
and exhaust in garment, maintaining the hydrophilicity 
of the main fabric and give it a fresh, smooth and com-
fortable handle.

LiquidMacroemulsion of modified 
silicones.

Silicone macro emulsion, especially suitable for cellu-
losic, synthetic fibers and their blends.

LiquidAminofunctional polysiloxane, 
macro silicone.

Silicone macro emulsion, especially suitable for cellu-
losic, synthetic fibers and their blends.

LiquidAminofunctional polysiloxane, 
macro silicone.

High quality diamino reactive silicone macro emulsion 
and super silky touch for continuous processes of syn-
thetic and natural fibers.

Liquid Cationic / NonionicMixture of fatty acids with special 
lubricants.

Não iónico /
Ligeira/e Catiónico

Nonionic to
Slightly Cationic

Não iónico /
Ligeira/e Catiónico

Nonionic /
Slightly Cationic

Não iónico /
Ligeira/e Catiónico

Nonionic /
Slightly Cationic

LEDESOFT 
P-341

Macro emulsão de silicone apropriado para todo o tipo 
de fibras.

Líquido Ligeira/e CatiónicoMacroemulsão de silicone 
aminofuncional.

Macro silicone emulsion suitable for all types of fibers. Liquid Slightly CationicAmino functional silicone micro-
emulsion.

GOTS 6.0

REF. LA1177

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LA1182

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LA1181

REF. LA1190

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LA1117
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PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDESOFT 
H-NI

LEDESOFT 
MRN

Amaciador não iónico hidrófilo, excelente para brancos 
e cores.  

Amaciador e lubrificante não iónico, próprio para o 
amaciamento de artigos de malha, eliminando com-
pletamente os problemas da agulhagem no momento 
da confeção.

Líquido

Líquido

Não iónico

Não iónico

Solução à base de um ácido gordo 
não iónico e uma silicone hidrófila.

Solução à base de ácidos gordos 
lubrificantes e polisiloxano amino-
funcional.

LEDESOFT 
PEC

Amaciador catiónico, com propriedades antiestáticas 
e um toque muito suave para aplicar sobre fibras sin-
téticas, celulósicas e suas misturas.

Líquido CatiónicoMistura de ácidos gordos com polie-
tileno de alto peso molecular.

Hydrophilic nonionic softener, excellent for white and 
colors fabrics.

Liquid NonionicSolution based on a nonionic fatty 
acid and a hydrophilic silicone.

LEDESOFT 
MAG

Amaciador com silicone universal para fibras celuló-
sicas e sintéticas com toque suave em processos de 
esgotamento e foulardagem.

Líquido CatiónicoCondensado de ácido gordos com 
polidimetilsiloxano funcional.

Universal silicone softener for cellulosic and synthetic 
fibers that provides a soft touch by exhaust and pad 
method.

Liquid CationicFatty acid condensate with func-
tional polydimethylsiloxane.

Softener and nonionic lubricant, suitable for the softening 
of knitted articles, completely eliminating the problems 
of needlework when making.

Liquid NonionicSolution based on lubricating fatty 
acids and aminofunctional polysi-
loxane.

LEDESOFT 
P-PM NEW

Amaciador universal especialmente indicado para 
acabamentos de alta qualidade nos artigos de fibras 
celulósicas e suas misturas.

Líquido Ligeiramente 
Catiónico

Ácido gordo com polietileno de alto 
peso molecular.

Universal  softener especially suitable for high quality 
finishes in cellulosic fiber articles and their blends.

Liquid Slightly CationicFatty acid with high molecular 
weight polyethylene.

Cationic softener, with antistatic properties and a very 
soft touch to apply on synthetic, cellulosic fibers and 
their blends.

Liquid CationicMixture of fatty acids with high 
molecular weight polyethylene.

LEDESOFT 
H-LM 

Amaciador catiónico hidrófilo, excelente para brancos 
e cores.

Líquido CatiónicoMistura de ácidos gordos com sili-
cone aminofuncional.

Hydrophilic cationic softener, excellent for white and 
colors fabrics.

Liquid CationicBlend of fatty acids with aminofunc-
tional silicone.

A C A B A M E N T O  -  A M A C I A D O R E S

ZDHC 3

GOTS 6.0

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LA1025

REF. LA1194

REF. LA1102

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LA1030

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LA1164

ZDHC 3

REF. LA1046

COMPOUNDS
COMPOUNDS

LEDESOFT 
CSI

Amaciador universal para fibras celulósicas e sintéticas 
com propriedades anti-estáticas.

Líquido CatiónicoAmida de ácidos gordos com 
microemulsão de silicone.

Universal  softener for cellulosic and synthetic fibers with 
anti-static properties.

Liquid CationicFatty acid amide with silicone 
microemulsion.

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LA1019
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F I N I S H I N G  -  R E S I N S

RESINAS
RESINS

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

APRESTO 
D-230

APRESTO 
DA

LEDEGUM 
105 CONC

LEDEGUM L

Resina acrílica usada também como encolante de oure-
las para termofixar malha em cru. 

Resina vinílica. Acabamento resistente à lavagem 
aquosa.

Álcool de polivinilo.

Resina não plastificante para acabamentos e para resinar 
aurélas. Proporciona um toque cheio e encorpado em 
tecidos de viscose, seda, nylon, poliéster e misturas.

Dispersão de um polímero autor-
reticulável.

Dispersao de acetato de polivinilo.

Álcool polivinílico modificiado.

Solução aquosa de álcool poliviní-
lico modificiado.

Líquido

Líquido

Sólido

Líquido

Aniónico

Não iónico / Aniónico

Não iónico

Não iónico

Acrylic resin  used as a selvedge sealing agent for ther-
mofixing raw mesh. 

Liquid AnionicDispersion of a self-curing polymer.

Vinyl resin. Water-wash resistant finishing. Liquid Nonionic / AnionicPolyvinyl acetate dispersion.

LEDECRIL
SAD-FF

Resina de acabamento isenta de formaldeído e nonil-
-fenol, para dar dureza aos artigos tratados, resistente 
ás lavagens domésticas. Encolante de ourelas para 
termofixar malha em cru.

Dispersão aquosa de um copolímero 
acrilico autorreticulável.

Líquido Aniónico

Finishing resin free of formaldehyde and nonyl-phenol. It 
gives hardness to treated articles, resistant to domestic 
washing. Selvedge sealing agent for thermofixing raw 
mesh.

Liquid AnionicAqueous dispersion of a self-cross-
linking acrylic copolymer.

Polyvinyl alcohol. Solid NonionicModified polyvinyl alcohol.

Non-plasticizing resin for finishes and to treat aureoles. 
It provides a full and bulky touch in viscose, silk, nylon, 
polyester and blends fabrics.

Liquid NonionicAqueous solution of modified poly-
vinyl alcohol.

LEDEGUARD
CO-S

Emulsão de fluorcarbono que oferece um efeito repe-
lente á água e azeites sobre todo o tipo de fibras.

Emulsão de fluorcarbono. Líquido Não iónico / 
Catiónico

Fluorocarbon emulsion that offers a water and oil repel-
lent effect on all types of fibers.

Liquid Nonionic / 
Cationic

Fluorocarbon emulsion.

LEDEGUARD
ECO

Emulsão de fluorcarbono C-6 que oferece um efeito 
repelente à água e azeites sobre todo o tipo de fibras.

Emulsão de fluorcarbono. Líquido Não iónico / 
Catiónico

Fluorocarbon emulsion C-6 that offers a water and oil 
repellent effect on all types of fibers.

Liquid Nonionic / 
Cationic

Fluorocarbon emulsion.

REF. LO1001

REF. LO1002

ZDHC 3

REF. LO1044

REF. LO1004

REF. LO1040

REF. LH1051 

REF. LH1120

ZDHC 3
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A C A B A M E N T O  -  R E S I N A S

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDEPRET 
HIDRO PA

Resina de poliuretano termo reativa para efeito de um 
toque suave em fibras naturais de celulose e fibras de 
celulose regenerada. Confere excelente hidrófilidade 
à poliamida.

Resina de poliuretano termo reativa. Líquido Não iónico

Thermo-reactive polyurethane resin for a soft touch on 
natural cellulose fibers and regenerated cellulose fibers. 
Gives polyamide excellent hydrophilicity.

Liquid NonionicThermo-reactive polyurethane resin.

LEDEPRET 
LGM-FF

Resina reticuladora de alta qualidade, isenta de formol 
e com catalizador incorporado.

Dihidroxi-etileno ureia modificada. Líquido Não iónico

High quality crosslinking resin, free of formaldehyde and 
with incorporated catalyst.

Liquid NonionicDihydroxyethylene modified urea.

LEDEPRET 
FG

Resina de alta qualidade, para acabamentos de subs-
tratos têxteis sem rugas e sem encolherem, com baixo 
conteúdo em formol e com catalisador incorporado. 

Resina com catalizador incorpo-
rado.

Líquido Não iónico

High quality resin for finishing textile substrates without 
wrinkles and without shrinking, with low formaldehyde 
content and with incorporated catalyst.

Liquid NonionicResin with incorporated catalyst.

REF. LO1049
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DETERGENTES / MOLHANTES
DETERGENTS / WETTING AGENTS

Produtos químicos que permitem baixar a tensão superficial da água 
e acelerar a hidrofilidade do tecido, facilitando a remoção da sujidade, 
mantêm em suspensão as partículas removidas, não permitindo que 
se aglomerem e se depositem na superfície do substrato.

Chemical products that lower the surface tension of the water and 
accelerate the hydrophilicity of the fabric, facilitating the removal 
of dirt, keeping the removed particles in suspension and preventing 
them from agglomerating and depositing on the substrate surface.

02

D E T E R G E N T S  /  W E T T I N G  A G E N T S
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PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

BASE 
DYEPOL HD 
100

Combinação de agentes tensioativos com emulsionantes 
especiais. Com a aplicação deste produto consegue-se 
excelentes resultados na preparação de fibras 100% 
celulósicas, artificiais e sintéticas. Eficiente nas limpe-
zas dos encolantes sintéticos, assim como em restos 
de gorduras, alcatrão, etc.

LíquidoMistura de tensoativos etoxilados 
alifático.

Não Iónico

Combination of surfactants with special emulsifiers. 
With the application of this product excellent results are 
obtained in the preparation of 100% cellulosic, artificial 
and synthetic fibers. Efficient in cleaning synthetic glue, 
as well as in grease, tar, etc.

Liquid NonionicMixture of ethoxylated primary alco-
hols with solvents.

DYEPOL G Detergente / anti-óleo com solventes, próprio para a 
resolução de casos difíceis.  

LíquidoMistura de álcoois primários etoxi-
lados com solventes.

Não Iónico

Detergent / anti-oil with solvents, suitable for solving 
difficult cases.  

Liquid NonionicMixture of ethoxylated primary alco-
hols with solvents.

DYEPOL 
JET NEW

Produto molhante, detergente e emulsionante, isento de 
nonilfenóis para branqueio do algodão e suas misturas, 
sendo também útil para lavar e tingir fibras sintéticas 
num só banho. 

LíquidoMistura de álcoois alkils poliglico-
ters.

Não Iónico

Wetting, detergent and emulsifying product, free of non-
ylphenols for bleaching cotton and its blends, also useful 
for washing and dyeing synthetic fibers in a single bath.

Liquid NonionicMixture of polyglycyl alkyl alcohols.

DYEPOL 
RM ECO

Produto molhante, detergente e emulsionante, isento de 
nonilfenóis para branqueio do algodão e suas misturas, sendo 
também útil para lavar e tingir fibras sintéticas num só banho.

LíquidoMistura sinérgica de alkil e alkylaril 
etoxilados e sulfatados com solven-
tes ecológicos.

Não Iónico / Aniónico

Wetting, detergent and emulsifying product, free of non-
ylphenols for bleaching cotton and its blends, also useful 
for washing and dyeing synthetic fibers in a single bath.

Liquid Nonionic / AnionicSynergistic mixture of ethoxylated 
and sulfated alkyl and alkylaryl with 
ecological solvents.

DYEPOL 
TOR ECO 

Detergente / Humectante / Anti-óleo com solventes 
ecológicos, apropriado para a eliminação de óleos de 
difícil remoção.

LíquidoMistura de álcoois primários eto-
xilados com solventes ecológicos.

Não Iónico

Detergent / Humectant / Anti-oil with ecological solvents, 
suitable for removing hard-removing oils.

Liquid NonionicMixture of ethoxylated primary alco-
hols with ecological solvents.

LEDEGAL 
BD NEW

Detergente molhante com solventes naturais isento 
de alquilfenóis.

LíquidoTensioativo composto de bases 
aniónicas e não iónicas, isento 
de alquilfenois etoxilados.

Não Iónico / 
Aniónico

Wetting detergent with natural solvents, free of alkyl-
phenols.

Liquid Nonionic / AnionicSurfactant composed of anionic and 
nonionic bases, free of ethoxylated 
alkylphenols.

D E T E R G E N T E S  /  M O L H A N T E S

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LF1037

REF. LF1003

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LF1009

GOTS 6.0

REF. LF1086

GOTS 6.0

REF. LF1087

REF. LF1020
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D E T E R G E N T S  /  W E T T I N G  A G E N T S

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDEGAL 
G-BM

Agente molhante, detergente sem espuma, apto para 
toda a classe de fibras e suas misturas.

LíquidoPreparação de tensoativos alifáticos 
etoxilados em solução aquosa.

Não Iónico

Wetting agent, foam-free detergent, suitable for all types 
of fibers and their blends. 

Liquid NonionicPreparation of ethoxylated aliphatic 
surfactants in aqueous solution.

LEDEGAL N Agente molhante de uso universal, estável em banhos 
redutores e de hipoclorito.  

LíquidoPreparação de tensioactivos ali-
fáticos e dissolventes em solução 
aquosa.

Aniónico

Wetting agent for universal use, stable in reducing and 
hypochlorite baths.

Liquid AnionicPreparation of aliphatic surfactants 
and solvents in aqueous solution.

LEDEPON 
RK-B NEW

Detergente / molhante de baixa espuma com solventes 
naturais, ecológicos não voláteis e isento de alquilfenóis.

LíquidoMistura de tensioativos não iónicos 
com solventes ecológicos.

Não Iónico

Low foam detergent / wetting agent with natural, eco-
logical non-volatile solvents and free of alkylphenols.

Liquid NonionicMixture of nonionic surfactants with 
ecological solvents.

LEDEWET 
M CONC

LEDEWET 
F 85

LEDEPON 
SI

Molhante e antiespumante altamente eficazes para 
tingimento e preparação por esgotamento / pad steam 
e pad batch. Não contem silicone. 

Molhante aniónico fosfatado, pouco espumante para 
o tingimento contínuo. Especialmente adequado para 
corante índigo, sulfurosos e reativos.

Detergente específico para eliminar manchas de sili-
cone, que tem um excelente poder emulsionante de 
ceras e parafinas.

Líquido

Líquido

Líquido

Preparação à base de ésteres fos-
fóricos.

Composto alifático fosfatado.

Mistura de  tensioativos, emul-
sões e hidrocarbonetos.

Não Aplicável

Aniónico

Aniónico

Specific detergent to eliminate silicone stains, which has 
an excellent emulsifying power of waxes and paraffins.

Liquid AnionicMixture of surfactants, emulsions 
and hydrocarbons.

Highly effective wetting agent and defoamer for dyeing 
and preparation by exhaustion / steam pad and batch 
batch. Does not contain silicone.

Liquid Not ApplicableMixture of nonionic surfactants with 
ecological solvents.

Anionic phosphate wetting agent, low foaming for con-
tinuous dyeing. Especially suitable for indigo, sulfur 
and reactive dyes.

Liquid AnionicPhosphate aliphatic compound.

REF. LF1023

REF. LF1026

REF. LF1068

REF. LF1031

ZDHC 3

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LF1083
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PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDEWET
ADS

Molhante rápido, universal. LíquidoComposto alifático gordo etoxilado. Não Iónico

Fast, universal wetting agent. Liquid NonionicEthoxylated fat aliphatic compound.

LEDEPOL 
BBT

Compound estabilizador com propriedades de molhante, 
detergente e dispersante para branqueio com peróxido 
de hidrogénio. Obtem-se uma boa hidrofilidade e bom 
grau de branco.

LíquidoMistura sinérgica de sequestrantes, 
dispersantes e tensioactivos.

Não Iónico / 
Aniónico

Stabilizer compound with wetting, detergent and dispers-
ing properties for bleaching with hydrogen peroxide. Good 
hydrophilicity and a good degree of white are obtained.

Liquid Nonionic/ 
Anionic

Synergistic mix of sequestrants, dis-
persants and surfactants.

LEDEPOL 
PB-PS

Detergente/molhante para desencolado ou branqueio de 
fibras celulósicas em processos contínuos. Desengor-
durante para fibras sintéticas e lã. Não contem silicone.

LíquidoAlcoóis alifáticos sulfonados eto-
xilados.

Não Iónico / 
Aniónico

Detergent / wetting agent for launching or bleaching 
cellulosic fibers in continuous processes. Degreaser for 
synthetic fibers and wool. Does not use silicone.

Liquid Nonionic/ 
Anionic

Ethoxylated sulfonated aliphatic 
alcohols.

LEDEPOL 
RM

Detergente/ molhante de baixa espuma não iónico, 
para a eliminação de óleos sobre algodão, PES/CO, 
PES, PA, WO, etc., sem perda de eficácia na presença 
de hipoclorito, clorito e alcalis.

LíquidoComposição à base de alifáticos 
etoxilados.

Não Iónico

Nonionic low-foam detergent / wetting agent, for the 
removal of oils on cotton, PES / CO, PES, PA, WO, etc., 
without loss of effectiveness in the presence of hypo-
chlorite, chlorite and alkalis.

Liquid NonionicComposition based on ethoxylated 
aliphatics.

SCOUR 
TER NEW

Detergente / molhante / colóide de baixa espuma, não 
iónico, para a eliminação de gorduras de substratos de 
algodão e suas misturas com fibras sintéticas. Auxiliar 
para o processo Termo-Scour.

LíquidoComposto à base de alifáticos eto-
xilados.

Não Iónico

Nonionic, low-foam detergent / wetting agent / colloid for 
removing grease from cotton substrates and their mix-
tures with synthetic fibers. Auxiliar for the Termo-Scour 
process.  

Liquid NonionicComposition based on ethoxylated 
aliphatics.

D E T E R G E N T E S  /  M O L H A N T E S

Produto biodegradável preparado para assegurar a per-
feita eliminação dos resíduos de pastas de estamparia 
fixados aos moldes.

LíquidoMistura entre tensioactivos e 
solventes ecológicos que cum-
prem com as normas ambientais 
internacionais.

Não Iónico

Biodegradable product prepared to ensure the perfect 
elimination of stamping paste residues fixed to the molds.

Liquid NonionicMixture of surfactants and ecologi-
cal solvents that comply with inter-
national environmental standards.

ZDHC 3

REF. LH1157

REF. LH1038

LEDEGAL E 
ECO
REF. LF1085

GOTS 6.0



17

SEQUESTRANTES E 
ESTABILIZADORES DE PERÓXIDO
SEQUESTRANTS AND PEROXIDE STABILIZERS

SEQUESTRANTES Produtos químicos que ajudam na remoção de iões 
no banho, diminuindo a dureza da água e do substrato.

ESTABILIZADORES Produtos químicos que evitam que altos teores 
de metais na água precipitem os corantes ou manchem os substratos.

SEQUESTRANTS Chemical products that help remove ions in the bath, 
reducing the hardness of the water and the substrate.

STABILIZERS Chemicals that prevent high levels of metals in water 
from precipitating dyes or staining substrates.

03

S E Q U E S T R A N T S  A N D  P E R O X I D E  S T A B I L I Z E R S
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PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDEQUEST
LTB

Dispersante / sequestrante para branqueio a baixa tem-
peratura (LTB). Sequestrante de metais pesados e cálcio.

LíquidoMistura sinérgica de agentes 
sequestrantes e dispersantes.

Aniónico

Dispersant / sequestrant for low temperature bleaching 
(LTB). Sequestrant for heavy metals and calcium. 

Liquid AnionicSynergistic mixture of sequestering 
and dispersing agents.

LEDEQUEST
BL

Dispersante/sequestrante de ferro e cálcio, especial-
mente adequado para meios alcalinos.

LíquidoCombinação de sais de ácidos fos-
fónicos.

Aniónico

Iron and calcium dispersant / sequestrant, especially 
suitable for alkaline conditions. 

Liquid AnionicCombination of salts of phosphonic 
acids.

LEDEQUEST
BX

Dispersante / sequestrante / solubilizante para eliminar 
cálcio, magnésio e restantes metais pesados.

LíquidoBase concentrada fosfonada em 
forma ácida.

Aniónico

Dispersant / sequestrant / solubilizer to eliminate cal-
cium, magnesium and others heavy metals.

Liquid AnionicConcentrated base phosphonated 
in acid form.

LEDEQUEST
CA

Agente craqueador e neutralizador multifuncional para 
otimizar os processos de pré-tratamento alcalinos (mer-
cerização, meia branqueação, etc.).

LíquidoPreparação à base de àcidos orgâ-
nicos.

Aniónico

Multifunctional cracking and neutralizing agent to opti-
mize alkaline pretreatment processes (mercerization, 
half-bleaching, etc.).

Liquid AnionicPreparation based on organic acids.

LEDEQUEST
DPS

Sequestrante de ferro e cálcio. Dispersante de impure-
zas. Adequado para tingimento, ensaboamento e bran-
queio de todos os tipos de fibras em geral. Não sequestra 
os metais contidos nos corantes. Não produz espuma.

LíquidoBase aminofosfónica. Aniónico

Iron and calcium sequestrant. Dispersant of impurities. 
Suitable for dyeing, soaping and bleaching for all types 
of fibers in general. It does not sequester the metals 
contained in the dyes. Does not produce foam.

Liquid AnionicAminophosphonic base.

LEDEQUEST
HM

Sequestrante / dispersante à base de polifosfatos de 
elevada estabilidade à hidrólise.

LíquidoPreparação à base de polifosfatos. Aniónico

Sequestrant / dispersant based on polyphosphates with 
high stability to hydrolysis.

Liquid AnionicPreparation based on polyphos-
phate.

LEDEQUEOL
PNA

Sequestrante de ferro e cálcio. Dispersante de impure-
zas. Especialmente adequado em processos de lavagem 
e branqueio.

LíquidoBase aminofosfónica. Aniónico

Iron and calcium sequestrant. Dispersant of impurities. 
Especially suitable for washing and bleaching processes.

Liquid AnionicAminophosphonic base.

S E Q U E S T R A N T E S  E  E S T A B I L I Z A D O R E S  D E  P E R Ó X I D O

REF. LG1024

GOTS 6.0

REF. LG1063

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LP1001

REF. LP1002

REF. LP1021
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S E Q U E S T R A N T S  A N D  P E R O X I D E  S T A B I L I Z E R S

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDEQUOL
LV

Produto auxiliar com múltiplos efeitos, como sequestrante, 
dispersante e anti-redeposição. Como sequestrante de iões 
metálicos, tanto em banhos ácidos como alcalinos, corrige 
a dureza da água. Como agente dispersante e nivelador 
pode trabalhar com corantes reativos e diretos sem efeitos 
desmetalizantes. Também pode trabalhar com corantes 
dispersos, naftóis e sulfurados, com exceção dos corantes 
catiônicos. É também um inibidor de precipitação de iões 
metálicos em sistemas supersaturados.

LíquidoPreparação de aminofosfonados 
e polímeros policarboxilicos em 
solução aquosa.

Aniónico

Auxiliar product with multiple effects, such as sequestrant, 
dispersant and anti-redeposition. As a sequestrant of 
metal ions, in both acid and alkaline baths, corrects the 
water hardness. As a dispersant and levelling agent can 
work with reactive and direct dyes without demetallizing 
effects. Can also work with dispersed, naphthols and sulfur 
dyes, with the exception of cationic dyes. It is also a metal 
ion precipitation inhibitor in supersaturated systems.

Liquid AnionicPreparation of aminophosphonates 
and polycarboxylic polymers in 
aqueous solution.

LEDEBLEACH
NF

Auxiliar para branqueio de fibras celulósicas em banhos 
de H2O2 com bom poder molhante, detergente, estabi-
lizador e baixa formação de espuma.

LíquidoMistura complexa.

Auxiliary for bleaching cellulosic fibers in H2O2 baths 
with good wetting power, detergent, stabilizer and low 
foaming.

LiquidComplex mixture. 

LEDACTIVE
BBT

Produto especialmente desenvolvido para o branqueio 
de algodão a 70 – 80ºC. Sua função é ativar a água oxi-
genada num banho de branqueio para proporcionar a 
máxima eficiência branqueante a baixas temperaturas.

LíquidoComplexo organo-metálico em 
solução aquosa.

Não Iónico

Product specially developed for bleaching cotton at 70 
- 80ºC. Its function is to activate hydrogen peroxide in a 
bleaching bath to provide maximum bleaching efficiency 
at low temperatures.

Liquid NonionicOrgano-metallic complex in aqueous 
solution.

LEDEPON 
PÓ EXTRA

Produto especial, formulado à base de detergentes, alca-
lis, sequestrantes e estabilizadores de água oxigenada.

SólidoComplexo alcalino orgânico / inor-
gânico.

Aniónico

Special product, formulated based on detergents, alkalis, 
sequestrant and hydrogen peroxide stabilizers.

Solid AnionicAlkaline organic / inorganic com-
plex. 

Não Iónico / 
Aniónico

Nonionic / 
Anionic

LEDESTAB
FE

Estabilizador orgânico de água oxigenada com proprie-
dades sequestrantes de metais pesados para processos 
para esgotamento, semi-contínuo e contínuo.

LíquidoBase alifática com grupos hidroxi-
los, carboxílicos e fosfónicos.

Aniónico

Organic hydrogen peroxide stabilizer with sequestering 
properties of heavy metals suitable for exhaust method, 
semi-continuous and continuous processes.

Liquid AnionicAliphatic base with hydroxyl, car-
boxyl and phosphonic groups.

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LP1006

ZDHC 3

REF. LH1022

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LL1001
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S E Q U E S T R A N T E S  E  E S T A B I L I Z A D O R E S  D E  P E R Ó X I D O

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDESTAB 
UN

Detergente / sequestrante / estabilizador multifuncional 
para branqueio com água oxigenada. Preparação e tin-
gimento num só banho sempre que não seja necessário 
o uso da água oxigenada (cores escuras).

LíquidoMistura sinérgica tensioactiva. Aniónico

Detergent / sequestrant / multifunctional stabilizer for 
bleaching with hydrogen peroxide. Preparation and 
dyeing in a single bath whenever the use of hydrogen 
peroxide (dark colors) is not necessary.

Liquid AnionicSynergistic surfactant mixture.
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DISPERSANTES
DISPERSANTS

Produtos químicos que permitem preparar soluções de corantes 
insolúveis em água. Dispersam os corantes impedindo que se voltem 
a aglomerar.

Enablers of water-insoluble dye solutions. They disperse the dyes 
preventing them from re-agglomerating.

D I S P E R S A N T S

04
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PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

DISPERSANTE 
AC CONC 

Produto que atua como excelente dispersante de coran-
tes. Compatível com todos os produtos auxiliares anió-
nicos e não iónicos comummente usados.

SólidoN-Nitrobenzeno sulfonato de sódio. Aniónico

Product that acts as an excellent dye dispersant.
Compatible with all commonly used anionic and nonionic 
auxiliary products.

Solid AnionicSodium N-nitrobenzene sulfonate. 

DISPERSANTE 
AC LIQ

Produto que atua como um excelente dispersante de 
corantes. Compatível com todos os produtos auxiliares 
aniónicos e não iónicos normalmente utilizados.

LíquidoSolução de naftaleno sulfonato de 
sódio.

Aniónico

Product that acts as an excellent dye dispersant. Com-
patible with all commonly used anionic and nonionic 
auxiliary products.

Liquid AnionicSodium naphthalene sulfonate 
solution.

LEDEGAL
JLD

Produto dispersante e igualizador para o tingimento de 
100 % poliéster e todas as suas misturas em processo 
de tingimento rápido.

LíquidoMistura de de tensioactivos alifá-
ticos etoxilados e sulfonados em 
solução aquosa.

Não Iónico

Liquid NonionicMixture of ethoxylated and sulfon-
ated aliphatic surfactants in aque-
ous solution.

Dispersing and equalizing product for 100% polyester 
dyeing and all its mixtures in a fast dyeing process.

LEDEGAL
RDN

Dispersante aniónico para o tingimento de corantes 
dispersos. Aniónico. Muito bom dispersante a 130ºC 
em tingimento de poliéster. 

LíquidoDerivado aril-sulfonato. Aniónico

Liquid AnionicAryl sulfonate derivative.Anionic dispersant for dyeing dispersed dyes. Anionic. 
Very good dispersant at 130ºC in polyester dyeing.

LEDEGAL
RF-N

Dispersante / tampão orientado para solucionar os pro-
blemas que normalmente aparecem no tingimento com 
corantes dispersos, especialmente a alta temperatura.

LíquidoSolução de naftaleno sulfonato 
sódico em forma ácida.

Aniónico

Liquid AnionicSodium naphthalene sulfonate solu-
tion in acid form.

Dispersant / buffer suitable to solve the problems that 
normally appear in dyeing with dispersed dyes, especially 
at high temperature.

LEDESAN
FS

Dispersante não iónico universal. LíquidoÉter gordo polioxietilénico. Não Iónico

Liquid NonionicPolyoxyethylene fatty ether.Universal nonionic dispersant.

LEDESPERSE
BJ

Agente ensaboador com características dispersantes e 
com excelente poder de eliminação da parte não fixada 
dos tingimentos e estampados com corantes reativos.

LíquidoÉter poliglicólico de uma amina 
gorda.

Ligeiramente
Catiónico

Liquid Slightly CationicPolyglycolic ether of a fatty amine.Soaping agent with dispersing characteristics and excel- 
lent power to remove non-fixed parts in dyeing and print-
ing with reactive dyes.

D I S P E R S A N T E S

REF. LG1002

ZDHC 3

REF. LG1001

REF. LG1003

REF. LG1004

REF. LG1007

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LG1064

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LG1012
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D I S P E R S A N T S

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDESPERSE 
HF

Dispersante universal e sequestrante em forma ácida. 
Solução de poliacrilato em forma ácida. O líquido possui 
caráter aniónico, sendo estável à hidrólise, tanto ácida 
quanto alcalina.

LíquidoSolução de mistura de poliacrilato 
em forma de ácido.

Aniónico

Liquid AnionicMixture polyacrylate solution in 
acid form.

Universal dispersant and sequestering in acid form. It 
Polyacrylate solution in acid form. Liquid Anionic has 
an anionic character, being stable to hydrolysis, both 
acidic and alkaline.

LEDESPERSE 
HF-AC NEW

Líquido Aniónico

Liquid Anionic

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LG1016

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LG1021

Dispersante universal e sequestrante em forma ácida. 
Solução de poliacrilato em forma ácida. O líquido possui 
caráter aniónico, sendo estável à hidrólise, tanto ácida 
quanto alcalina.

Solução de mistura de poliacrilato 
em forma de ácido.

Mixture polyacrylate solution in 
acid form.

Universal dispersant and sequestering in acid form. It 
Polyacrylate solution in acid form. Liquid Anionic has 
an anionic character, being stable to hydrolysis, both 
acidic and alkaline.
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ANTIESPUMANTES
ANTIFOAMS

Especialmente desenvolvidos para o controlo de espuma. Apresentam 
ótimo desempenho tanto para inibir a formação de espuma como 
para eliminar a espuma já formada.

Specially developed for foam control. They present excellent per-
formance both to inhibit the formation of foam and to eliminate the 
foam already formed.

 A N T I E S P U M A N T E S

05
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A N T I F O A M S

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

ANTI
ESPUMANTE 
LH

Antiespumante à base de silicone, apropriado para 
máquinas tipo “Jets”, estável a altas temperaturas e 
ao pH ácido e alcalino dos banhos.

LíquidoSilicones emulsionados. Não Iónico

Liquid NonionicSilicone emulsions.Silicone based antifoam, suitable for “Jets” type 
machines, stable at high temperatures and acid and 
alkaline pH baths.

LEDEFOAM 
FAC

Desaerificante, antiespumante universal, resistente a 
alta temperatura.

LíquidoPreparação tensioactiva, contendo 
polisiloxano modificado.

Não Iónico

Liquid NonionicSurfactant preparation, containing 
modified polysiloxane.

Deaerating, universal antifoam, resistant to high tem-
perature.

LEDEFOAM 
JSV

Produto especialmente estudado como antiespumante 
e desaerificante nos banhos de tingimento para todo o 
tipo de aparelhos. Há que remarcar que o LEDEGAL JSV 
tem um notável poder molhante. Por tudo isto, é espe-
cialmente indicado nos processos de alta temperatura 
(jet, autoclave, etc.)

LíquidoPreparação tensioativa, contendo 
polisiloxano modificado.

Não Iónico

Liquid NonionicSurfactant preparation containing 
modified polysiloxane.

Product specially developed as a antifoam and deaerant 
in dyeing baths for all types of applications. It should be 
noted that LEDEGAL JSV has a remarkable wetting power. 
It is especially indicated in high temperature processes 
(jet, autoclave, etc.)

LEDEFOAM 
NSE

Antiespumante orgânico, sem silicone, para pré-trata-
mento, tingimento, estamparia e amaciamento.

LíquidoÓleo mineral. Não Iónico /
Aniónico

Liquid Nonionic /
Anionic

Mineral oil.Organic antifoam, silicone-free, for pre-treatment, dye-
ing, printing and softening.

REF. LB1001

REF. LB1020
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IGUALIZADORES
EQUALIZERS

Evitam o rápido tingimento das partes mais expostas do substrato.
Permitem a obtenção de um tingimento mais uniforme.

Equalizers avoid the rapid dyeing of the most exposed parts of the 
substrate. They allow the achievement of a more uniform dyeing.

I G U A L I Z A D O R E S

06
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E Q U A L I Z E R S

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDEGEN
PA

Agente igualizador e migrador para o tingimento de 
poliamida com corantes ácidos e pré-metalizados. Atua 
no corante. Também tem um forte poder migratório. 
Não iónico / catiónico.

LíquidoMistura completa de aminas eto-
xiladas.

Ligeiramente 
Catiónico

Liquid Slightly CationicComplete mixture of ethoxylated 
amines.

Equalizing and migrating agent for dyeing polyamide 
with acid and pre-metallized dyes. Acts in the dye. It 
also has a strong migratory power. Nonionic / cationic.

LEDEGEN 
VRD 

Agente solubilizante e igualizador para o tingimento 
de fibras celulósicas com corantes reativos, diretos, 
cuba e sulfurosos.

LíquidoDerivado alquil e alquil-aril de fos-
fonatos e sulfatados.

Aniónico

Liquid AnionicAlkyl and alkyl-aryl derivative of 
phosphonates and sulfates.

Solubilizing and equalizer agent for dyeing cellulosic 
fibers with reactive, direct, vat and sulfur dyes

LEDEGAL
DAM

Agente igualizador / dispersante com excelente poder de 
migração para o tingimento de poliéster e suas misturas.

LíquidoÀ base de tensioactivos e solventes 
em solução aquosa.

Não Iónico /
Aniónico

Liquid Nonionic / AnionicBased on surfactants and solvents 
in aqueous solution.

Equalizing / dispersing agent with excellent migration 
power for dyeing polyester and its mixtures.

LEDEGAL
MP

Agente igualizador e retardador dos tingimentos com 
corantes diretos e de cuba. 

LíquidoSolução aquosa de polivinilpirro-
lidona.

Não Iónico /
Catiónico

Liquid Nonionic / CationicAqueous solution of polyvinylpyr-
rolidone.

Equalizing and retarding agent of dyeing with direct 
and vat dyes.

LEDEGAL
NCH

Este produto está estudado para resolver todos os pro-
blemas de igualização, que normalmente acontecem no 
tingimento de materiais compactos em poliéster 100%, 
seja em rama, bobines de alta densidade ou tecidos 
tingidos em cilindros.

LíquidoEmulsão aquosa de polímeros de 
poliéster.

Não Iónico /
Anónico

Liquid Nonionic / AnionicAqueous emulsion of polyester 
polymers.

This product is designed to solve all equalization prob-
lems, which normally occur when dyeing compact mate-
rials in 100% polyester, in roll, high-density bobbines or 
dyed fabrics in cylinders.

LEDEGEN
I-222

Auxiliar para o tingimento de poliéster que incrementa o 
poder de difusão, a velocidade de subida e a igualização 
dos corantes. 

LíquidoPreparação à base de emulsionan-
tes alifáticos com solventes aromá-
ticos não halogéneos.

Não Iónico /
Aniónico

Liquid Nonionic / AnionicPreparation based on aliphatic 
emulsifiers with aromatic non-hal-
ogen solvents.

Auxiliary for dyeing polyester which increases the diffu-
sion power, the rate of rise and the equalization of dyes.

REF. LI1009

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LI1010

REF. LI1005

REF. LI1008

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LI1002

REF. LG1022
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Produtos especialmente desenvolvidos para atuar como agentes anti-
vincos com propriedades lubrificantes, igualizadoras e de penetração. 
Potenciam ainda a diminuição do atrito entre fibra/fibra e fibra/metal.

Products specially developed to act as anti-wrinkle agents with lubri-
cating, equalizing and penetrating properties. They also decrease the 
friction between fiber / fiber and fiber / metal.

L U B R I F I C A N T E S  /  A N T I V I N C O S 

LUBRIFICANTES / ANTIVINCOS
LUBRICANTS / ANTI-WRINKLES

07
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L U B R I C A N T S  /  A N T I - W R I N K L E S

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDELUB 
DBW

Produto de parafina líquida de uso universal, para fios de 
algodão e de linho e suas misturas com fibras sintéticas. 
Lubrificante para malhas de algodão.

LíquidoCombinação de polietileno, parafina 
e emulsionantes.

Catiónico / 
Não Iónico

Liquid Cationic /  NonionicCombination of polyethylene, par-
affin and emulsifiers.

Liquid paraffin product for universal use, for cotton and 
linen threads and their mixtures with synthetic fibers. 
Lubricant for cotton fabrics.

LEDELUB 
CO-NI

Produto lubrificante para acabamento de artigos em 
peças ou em fio.

LíquidoEmulsão de parafina. Não Iónico

Liquid NonionicParaffin emulsion.Lubricating product for finishing articles in garment  or 
on threads.

LEDELUB 
CO-R

Produto lubrificante para acabamento de artigos em 
peças ou em fio.

LíquidoEmulsão de parafina. Catiónico

Liquid CationicParaffin emulsion.Lubricating product for finishing articles in garment  or 
on threads.

LEDELUB 
WAX

Parafina, lubrificante, para aplicar em fios de algodão 
e suas misturas por esgotamento. 

LíquidoEmulsão de parafina. Catiónico

Liquid CationicParaffin emulsion.Paraffin, lubricant, to be applied on cotton threads and 
their mixtures by exhaustion.

LUBRIFICANTES
LUBRICANTS

LEDELUB 
SOC

Lubrificante para diminuir o coeficiente de fricção metal/
fibra e fibra/fibra.

LíquidoEmulsão de ceras e parafina.

LiquidParaffin and wax emulsion.Lubricant applied to decrease the coefficient of friction 
metal/fiber and fiber/fiber.

Não iónico /
Ligeira/e Catiónico

Nonionic /
Slightly Cationic

REF. LA1219

REF. LA1246

GOTS 6.0
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L U B R I F I C A N T E S  /  A N T I V I N C O S

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDESLIP 
97 

Agente de antivinco, com propriedades lubrificantes e 
igualizadoras, aumentando a solubilidade dos corantes 
e sua penetração.

PóSolução aquosa de uma poliacri-
lamida.

Aniónico

Powder AnionicAqueous solution of a polyacryl-
amide.

Anti crease agent, with lubricating and levelling prop-
erties, increasing the solubility of dyes and their pen-
etration.

LEDESLIP 
AE

Agente antivinco e antiespumante para fibras sintéticas 
e naturais, de efeito permanente.

LíquidoPreparação de lecitina emulsionada 
com dispersantes e igualizadores.  

Aniónico / 
Não Iónico

Liquid Anionic / NonionicPreparation of emulsified lecithin 
with dispersants and equalizers.

 Anti-wrinkle and  antifoam agent for synthetic and nat-
ural fibers with permanent effect.

LEDESLIP 
ES-P

Antivinco e lubrificante de uso universal. LíquidoSolução aquosa de um alifático 
sulfonado.

Aniónico

Liquid Anionic Aqueous solution of a sulfonated 
aliphatic.

Universal anti-wrinkle and lubricant. 

LEDESLIP 
LG

Agente antivinco altamente eficaz, com um bom efeito 
de amaciamento, especialmente indicado para a pre-
paração e tingimento de artigos celulósicos, lã e suas 
misturas.

LíquidoSulfonato gordo. Aniónico

Liquid AnionicFatty sulfonate.It is a highly effective anti-wrinkle agent, with a good 
softening effect, especially indicated for the preparation 
and dyeing of cellulosic articles, wool and their mixtures.

LEDESLIP 
NI 

Agente de antivinco, para todo tipo de fibras naturais, 
sintéticas e artificiais (Viscose, Tencel, Lyocel, Polyester, 
etc.) com propriedades lubrificantes, igualizadoras e 
de penetração.

PóPoliacrylamida não iónica. Não Iónico

Powder  NonionicNonionic polyacrylamide.LEDESLIP NI was developed as an anti-wrinkle agent 
for all types of natural, synthetic and artificial fibers 
(Viscose, Tencel, Lyocel, Polyester. etc.) with lubricating, 
levelling and penetrating properties.

ANTIVINCOS
ANTI-WRINKLES

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LC1003

REF. LC1005

REF. LC1012

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LC1009
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FIXADORES DE TINGIMENTO
DYEING FIXERS

Produtos químicos que permitem fixar a cor e garantir boa solidez 
(lavagem, luz solar, fricção, etc.).

Chemical products that enable color fixing and guarantee solidity 
(washing, sunlight, friction, etc.).

08
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PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDEFIX 
CF

Agente de fixação de corantes diretos, reativos e sulfu-
rosos isento de formaldeído. 

LíquidoSolução aquosa de polietileno / 
poliamina.

Catiónico

Liquid CationicAqueous polyethylene / polyamine 
solution.

Direct, reactive and sulfur dye fixing agent free of form-
aldehyde.

LEDEFIX 
PI LF

Auxiliar para fixação de pigmentos no processo de tin-
gimento.

LíquidoEmulsão acrilica. Catiónico

Liquid CationicAcrylic emulsion.Auxiliary for fixing pigments in the dyeing process.

LEDEFIX 
PW

Agente de fixação para melhorar a solidez em húmido, 
nas fibras de poliamida, com todas as classes de coran-
tes. Também é um agente de reserva para travar a subida 
do corante direto e reativo nas misturas poliamida / 
algodão.

LíquidoProduto de condensação de um 
derivado aromático de ácido sul-
fónico.

Aniónico

Liquid AnionicCondensation product of an aro-
matic sulfonic acid derivative.

Fixing agent to improve wet strength in polyamide fibers, 
with all classes of dyes. It is also a reserve agent to stop 
the rise of the direct and reactive dye in polyamide / 
cotton mixtures.

LEDEFIX 
SFH

Fixador especial para aumentar a fricção em húmido 
em todo o tipo de tecidos estampados ou tingidos sobre 
fibras celulósicas principalmente em tons escuros 
(corantes reativos, sulfurosos, cubas, pigmentos, etc.).

LíquidoPolímero de poliuretano. Catiónico

Liquid CationicPolyurethane polymer.Special fixative to increase wet friction in all types of 
printed or dyed fabrics on cellulosic fibers, mainly in dark 
colors (reactive dyes, sulphides, vats, pigments, etc.).

F I X A D O R E S  D E  T I N G I M E N T O

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LM1002

ZDHC 3

REF. LM1006

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LM1018
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OXIDANTES E REDUTORES
OXIDANTS AND REDUCERS

Produtos químicos particularmente utilizados no branqueio das fibras, 
na solubilização dos corantes insolúveis, bem como na destruição 
dos corantes em tingimentos mal executados.

Particularly used in the bleaching of fibers, in the solubilization of 
insoluble dyes, as well as in the destruction of dyes in poorly exe-
cuted dyeings.

09

O X I D A N T S  A N D  R E D U C E R S



34

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDELAN 
TX

Agente oxidante para o tratamento anti-feltrante da lã. SólidoSulfato de peróxido. Anfótero

Solid AmphotericPeroxide sulfate.Oxidizing agent for the anti-felting treatment of wool.

LEDEGAL
NO-A

Inibidor de oxidação, assegura a total destruição da água 
oxigenada residual do branqueio antes do tingimento 
com corantes reativos. Em muitos casos é possível efe-
tuar o branqueio e o tingimento sem lavagem intermédia.

LíquidoMistura de sais inorgânicos em solu-
ção aquosa.

Aniónico

Liquid AnionicMixture of inorganic salts in aqueous 
solution.

Oxidation inhibitor, ensures the total destruction of resid-
ual bleaching hydrogen peroxide before dyeing with 
reactive dyes. In many cases it is possible to perform 
bleaching and dyeing without intermediate washing.

LEDEPUR
DS

Agente de oxidação e ensaboamento posterior, para o 
tingimento com corantes sulfurosos. Pode ser utilizado 
por esgotamento ou pelo processo em contínuo. 

LíquidoPreparação de tensioactivos eto-
xilados e oxisais halogenados em 
solução aquosa.

Não Iónico

Liquid NonionicPreparation of ethoxylated surfac-
tants and halogenated oxisalts in 
aqueous solution.

Oxidizing and subsequent soaping agent for dyeing with 
sulfur dyes. It can be used by exhaustion or by contin-
uous process.

LEDEPUR
EM LIQ

Produto auxiliar especialmente formulado para evitar a 
redução de qualquer tipo de corantes (reativos, diretos, 
etc.) no tingimento de fibras celulósicas.  

LíquidoSolução aquosa de m-nitrobenzeno 
sulfonato sódico.

Não Iónico

Liquid NonionicAqueous solution of sodium m-ni-
trobenzene sulfonate.

Auxiliary product specially formulated to avoid the 
reduction of any type of dyes (reactive, direct, etc.) in 
the dyeing of cellulosic fibers.

LEDEPUR
FM

Combinação equilibrada de agentes oxidantes catalisa-
dos, para ser empregue nos processos de tingimento 
do poliéster em contínuo e por esgotamento. O efeito 
oxidante efetua-se de uma forma lenta e regular.  

LíquidoBromatos catalisados em solução 
aquosa.

Anfótero

Liquid AmphotericCatalyzed bromates in aqueous 
solution.

Balanced combination of oxidized catalytic agents, to 
be used in the processes of polyester dyeing  by contin-
uous and by exhaustion. The oxidizing effect takes place 
slowly and regular.

LEDEPUR
GR GRANOS

Oxidante geral para a indústria têxtil. Impede a redução 
não desejada dos corantes sensíveis, por efeito da tem-
peratura, tanto na vaporização como no tingimento de 
polyester como com os corantes reativos na celulose. 
Para a oxidação de corantes de cuba.

SólidoM-Nitrobenzeno sulfonato de sódio. Não Iónico

Solid NonionicSodium M-Nitrobenzene sulfonate.General oxidizer for the textile industry. Prevents the 
unwanted reduction of sensitive dyes, due to the effect 
of temperature, both in vaporization and in polyester 
dyeing and with reactive dyes in cellulose. For the oxi-
dation of vat dyes.

O X I D A N T E S  E  R E D U T O R E S

REF. LH1016

ZDHC 3

REF. LH1015

REF. LH1026

GOTS 6.0

REF. LH1027

REF. LH1028

REF. LH1029
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O X I D A N T S  A N D  R E D U C E R S

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDESUL 
ER

Agente redutor líquido destinado à lavagem redutora 
de PES, PAN e misturas de PES/PAN.

LíquidoSolução aquosa de um derivado de 
sulfoxilato.

Aniónico

Liquid AnionicAqueous solution of a sulfoxylate 
derivative.

Liquid reducing agent for reducing washing of PES, PAN 
and PES / PAN mixtures.

LEDESUL 
GFG 

Agente redutor alternativo, válido para todos os casos 
onde se utiliza o hidrosulfito de sódio, reduzindo ao 
mínimo a contaminação de sulfitos nas águas residuais.

SólidoÁcido formamidinsulfínico. Anfótero

Solid AmphotericFormamidinsulfinic acid.Alternative reducing product, valid for all cases where 
sodium hydrosulfite is used, reducing the contamination 
of sulfites in wastewater to a minimum.

LEDESUL 
SV

Agente redutor sem efeito antioxidante, adequado para 
obter, com NEGRO LEDESUL GPE NEW, tingimentos 
cujos banhos residuais sejam facilmente tratados nas 
estações de tratamento biológico.

SólidoGlucose pura monohidratada. Anfótero

Solid AmphotericPure glucose monohydrate.New reducing agent, without antioxidant effect, suitable 
to obtain, with NEGRO LEDESUL GPE NEW, dyes whose 
residual baths are easily treated in biological treatment 
stations. 

LEDESUL 
Z LIQ

Produto que permite eliminar o corante não fixado, 
na última fase e no mesmo banho, no tingimento com 
corantes dispersos. É o melhor redutor para limpar o 
corante disperso agarrado aos elastanos.

LíquidoComposição de compostos orgâni-
cos e inorgânicos.

Anfótero

Liquid AmphotericComposition of organic and inor-
ganic compounds.

Product that allows the elimination of non-fixed dye, 
in the last stage and in the same bath, when dyeing 
with dispersed dyes. It is the best reducer to clean the 
dispersed dye attached to the elastanes.

LEDESUL 
Z CONC

Produto que permite eliminar o corante não fixado, 
na última fase e no mesmo banho, no tingimento com 
corantes dispersos. É o melhor redutor para limpar o 
corante disperso agarrado aos elastanos.

LíquidoDerivado de formaldeído sulfoxilato 
de zinco.

Anfótero

Solid AmphotericDerivative of zinc sulfoxylate form-
aldehyde.

Product that allows the elimination of non-fixed dye, 
in the last stage and in the same bath, when dyeing 
with dispersed dyes. It is the best reducer to clean the 
dispersed dye attached to the elastanes.

REF. LN1011

REF. LN1010

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LN1003

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LN1007
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ENZIMAS
ENZYMES

Presentes nos diferentes processos de preparação, tingimento e acaba-
mento (eliminação de resíduos de água oxigenada, anti-pilling, desen-
colagem, stonewash, entre outros). Substituem outros produtos de 
origem sintética, contribuindo para uma produção ambientalmente mais 
sustentável, por meio da biodegradabilidade e do consumo de energia.

Present in the different preparation processes, dyeing and finishing 
(elimination of hydrogen peroxide, anti-pilling, peeling, stonewash, 
among others). They replace other products of synthetic origin, con-
tributing to a more environmentally sustainable production, through 
biodegradability and lower energy consumption.

E N Z I M A S

10
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E N Z Y M E S

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDEKILL
C

Catalase para a eliminação de resíduos de água oxige-
nada nos processos têxteis. Aconselhável a aplicação em 
banho de tingimento a uma temperatura de 40ºC a 60ºC.

LíquidoCatalase de aspergilus níger. Não Aplicável

Liquid Not ApplicableCatalase of aspergillus niger.Catalase for the elimination of hydrogen peroxide res-
idues in textile processes. It is advisable to apply in a 
dyeing bath at a temperature of 40-60ºC.

LEDEPOLISH
BT

Celulase neutra para biopolimento de algodão. Funciona 
em pH 6 – 8 e 30-45 ºC.

LíquidoPreparação celulásica. Não Aplicável

Liquid Not ApplicableCellulosic preparation.Neutral cellulase for cotton bio-polishing . It works in 
pH 6 – 8 and 30-45 ºC.

LEDEPOLISH
CEL

Celulase neutra para biopolimento de fibras celulósicas. 
Funciona em pH 5,5 – 8 e 55-60 ºC.

LíquidoPreparação celulásica. Não Aplicável

Liquid Not ApplicableCellulosic preparation.Neutral cellulase for bio-polishing of cellulosic fibers. It 
works in pH 5.5 – 8 and 55-60 ºC.

LEDEPOLISH
CO-T

Preparado enzimático para hidrólise de fibras celulósi-
cas. Esta preparação melhora o efeito de biopolimento, 
reduz o algodão morto e melhora o toque.

LíquidoPreparação celulásica. Não Aplicável

Liquid Not ApplicableCellulosic preparation.Enzymatic preparation for hydrolysis of cellulosic fibers. 
This preparation improves the bio-polishing effect, 
reduces dead cotton and improves the touch.

LEDEPOLISH 
VL

Celulase ácida para biopolimento de fibras celulósicas, 
especialmente para algodão. Funciona com pH 4-5 e 
temperatura 55-60ºC.

LíquidoPreparação celulásica. Não Aplicável

Liquid Not ApplicableCellulosic preparation.Acid cellulase for bio-polishing of cellulosic fibers, specially 
for cotton. It works with a pH 4-5 and a temperature 55-60ºC.

LEDEPOLISH 
WO

Enzima proteica, neutra ou levemente alcalina, para 
a preparação e acabamento de lã e tecidos de seda 
natural.

LíquidoProtease à base de bacillus subtilis 
modificado.

Não Aplicável

Liquid Not ApplicableProtease based on modified bacillus 
subtilis.

Protein enzyme, neutral or slightly alkaline, for the prepa-
ration and finishing of wool and natural silk fabrics.

LEDEPOLISH
L-PN

Celulase neutra para tratamento de jeans a baixa tem-
peratura (30-35ºC) que pode substituir total ou parcial-
mente a pedra-pomes. Contém um sistema buffer para 
trabalhar a pH6-7.

SólidoPreparação celulásica tamponada. Não Aplicável

Solid Not ApplicableCellulosic preparation.Neutral cellulase for the treatment of jeans at low tem-
perature (30-35ºC) that can totally or partially replace 
the pumice stone. It contains a buffer system to work 
at pH 6-7.

GOTS 6.0

REF. LJ1001

GOTS 6.0

REF. LJ1042

GOTS 6.0

REF. LJ1002

GOTS 6.0

REF. LJ1058

GOTS 6.0

REF. LJ1005
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E N Z I M A S

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDESTONE 
GN LIQ

Celulase líquida neutra tamponada. LíquidoCelulase de organismo modificado 
geneticamente.

Não Aplicável

Liquid Not ApplicableGenetically modified cellulase 
organism.

Neutral buffered liquid cellulase.

LEDESTONE
PLUS

Preparação enzimática para desencolagem e stone wash 
de jeans com uma só aplicação com excelente reserva 
da trama (muito baixo back-staining).

SólidoPreparação enzimática. Não Aplicável

Solid Not ApplicableEnzymatic preparation.Enzymatic preparation for unsealing and stone wash of 
jeans with a single application with excellent weft reserve 
(very low back-staining).

LEDEZIM
FRI

Alfa-amilase bacteriana para eliminar produtos de 
dimensionamento baseados em aminoácidos e suas 
misturas. Amilase polifuncional para trabalhar entre 
25 e 95ºC. Adequado para vestuário e Jet.§

LíquidoEnzimas à base de amilases  
bacterianas.

Não Aplicável

Liquid Not ApplicableEnzymes based on bacterial amy-
lases.

Bacterial alpha-amylase to eliminate amino based sizing 
products and its blends. Polyfunctional amylase to work 
between 25 and 95ºC. Suitable for garments and Jet.

REF. LJ1018

GOTS 6.0
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PEÇA CONFECIONADA
GARMENT

Produtos com perfis variados aplicáveis a diferentes necessidades 
no tratamento de peças confecionadas.

Products with varied profiles. Applicable to different needs in the 
treatment of manufactured parts.

G A R M E N T

11
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PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

DYEPOL
PREND

Molhante, detergente e emulsionante, para branqueio 
do algodão e suas misturas. 

LíquidoMistura de alcoois etoxilados em 
solução aquosa.

Não Iónico

Liquid NonionicMixture of ethoxylated alcohols in 
aqueous solution.

DYEPOL PREND is a wetting, detergent and emulsifying 
product for bleaching cotton and its blends.

LEDECLEAN 
PIG 

Produto para desmontar tingimentos pigmentários. 
Agente de limpeza de máquinas após tingimentos com 
pigmentos. 

LíquidoComposto de amónio quaternário. Catiónico

Liquid CationicQuaternary ammonium compound.Product to disassemble pigment dyes. Machine cleaning 
agent after dyeing with pigments.

LEDEFIX 
CF

Agente de fixação de corantes diretos, reativos e sulfu-
rosos isento de formaldeído. 

LíquidoSolução aquosa de polietileno / 
poliamina.

Catiónico

Liquid CationicAqueous polyethylene / polyamine 
solution.

Direct, reactive and sulfur dye fixing agent free of form-
aldehyde.

LEDEFIX 
PI LF

Auxiliar para fixação de pigmentos no processo de tin-
gimento.

LíquidoEmulsão acrilica. Catiónico

Liquid CationicAcrylic emulsion.Auxiliary for fixing pigments in the dyeing process.

LEDEFIX 
PW

Agente de fixação para melhorar a solidez em húmido, 
nas fibras de poliamida, com todas as classes de coran-
tes. Também é um agente de reserva para travar a subida 
do corante direto e reativo nas misturas poliamida/
algodão.

LíquidoProduto de condensação de um 
derivado aromático de ácido sul-
fónico.

Aniónico

Liquid AnionicCondensation product of derivative 
of aromatic sulfonic acid. 

Fixing agent to improve wet strength in polyamide fibers, 
with all types of dyes. It is also a reserve agent to stop 
the rise of the direct and reactive dye in polyamide / 
cotton mixtures.

LEDEFIX 
SFH

Fixador especial para aumentar a fricção em húmido 
em todo o tipo de tecidos estampados ou tingidos sobre 
fibras celulósicas principalmente em tons escuros 
(corantes reativos, sulfurosos, cubas, pigmentos, etc.).

LíquidoPolímero de poliuretano. Catiónico

Liquid AnionicPolyurethane polymer.Special fixative agent to increase wet friction in all types of 
printed or dyed fabrics on cellulosic fibers, mainly in dark 
colors (reactive dyes, sulphides, vats, pigments, etc.).

LEDEMAGIC Produto para se obter efeitos de desgaste e envelheci-
dos nas peças, jeans ou tingidas em sulfurosos, diretos 
e reativos.

SólidoMistura de compostos inorgânicos 
e oxidantes.

Não Aplicável

Solid Not applicableMixture of inorganic and oxidizing 
compounds.

Product to obtain wear and aging effects on the pieces, 
jeans or sulfur dyed, direct and reactive.

P E Ç A  C O N F E C I O N A D A

REF. LH1062

REF. LM1002

REF. LM1006

REF. LM1018

REF. LH1073

ZDHC 3

GOTS 6.0

ZDHC 3

ZDHC 3

GOTS 6.0
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G A R M E N T

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDEMAGIC
STAR

Produto para se obter efeitos de descoloração nas 
peças tingidas. Apto para realizar efeitos especiais de 
acabamento, envelhecimento e descoloração sobre a 
peça confecionada. Proporciona um aspeto uniforme 
de noite estrelada sobre os artigos tratados.

SólidoMistura de compostos inorgânicos. Não Aplicável

Solid Not applicableMixture of inorganic and oxidizing 
compounds.

Product to obtain discoloration effects on dyed pieces. 
Suitable for special finishing, aging and discoloration 
effects on the garment. It provides a uniform appearance 
of starry night on treated pieces.

LEDEMIN 
A-2

Micro emulsão de silicone de uso universal para aplicar 
por esgotamento e em contínuo.

LíquidoSilicone aminofuncional. Não iónico / 
Ligeiramente 
Catiónico.

Liquid Nonionic / 
Slightly Cationic

Aminofunctional silicone.Silicone micro emulsion for universal use to be applied 
by exhaustion and by continuous process.

LEDEPOLISH
CEL

Celulase neutra para anti-pilling de fibras celulósicas. 
Trabalha com pH de 5,5 e 8.

LíquidoPreparação celulásica. Não Aplicável

Liquid Not ApplicableCellulosic preparation.Neutral cellulase for anti-pilling cellulosic fibers. It works 
with a pH 5.5 - 8.

LEDEPOLISH
VL

Celulase ácida para anti-pilling de fibras celulósicas 
principalmente algodão. Trabalha com pH de 4 a 5 e 
temperatura de 55-60ºC. 

LíquidoPreparação celulásica. Não Aplicável

Liquid Not ApplicableCellulosic preparation.Acid cellulase for anti-pilling cellulosic fibers, mainly 
cotton. It works with  pH 4 - 5 and  temperature  55-60ºC.

LEDEPRINT 
BR SPRAY

Produto para aplicar por spray em peça confecionada, 
para obtenção de acabamentos brilhantes.

LíquidoCompound com alto conteúdo de 
resinas acrílicas.

Não Iónico

Liquid NonionicCompound with high content of 
acrylic resins.

Product to be applied by spray on garments, to obtain 
shiny finishes.

LEDEPRINT 
SL LIQ

Produto que confere um efeito lustro nos artigos após 
fricção.

LíquidoComposto de amónio quaternário. Catiónico

Liquid CationicQuaternary ammonium compound.LEDEPRINT SL LIQ is a product that gives a glossy effect 
to articles after friction. 

LEDEPRINT 
KAT

Agente reticulante para macro molécula. LíquidoDi-isocinato em solução aquosa. Aniónico

Liquid AnionicDi-isocinate in aqueous solution.Cross-linking agent for macro molecules.

REF. LJ1002

REF. LJ1005

REF. LH1066

REF. LH1070

REF. LO1021

REF. LA1002

ZDHC 3

GOTS 6.0

GOTS 6.0

GOTS 6.0
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PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDEQUOL 
TC

Auxiliar de preparação e tingimento de peça confe-
cionada. Inibidor de corrosão para metais. Evita as 
manchas produzidas pelos fechos, botões e aplicações 
metálicas no tingimento e lavagens de peças. Molhante 
e igualizador de corantes diretos e reativos.

LíquidoÉsteres fosfóricos e outros anticor-
rosivos.

Aniónico / 
Não Iónico

Liquid Anionic / NonionicPhosphoric esters and other anti-
corrosives.

Preparation and dyeing assistant for the garment. Cor-
rosion inhibitor for metals. Prevents stains caused by 
fasteners, buttons and metallic applications in dyeing 
and washing of garments. Wetting and equalizing agent 
for direct and reactive dyes.

LEDESAN
SC

Auxiliar de igualização no tingimento de algodão, polia-
mida, e lã com corantes diretos, ácidos, cromo, pré 
metalizados 1:1 de difícil igualização.

LíquidoAlquilarilamina poliglicol éter em 
solução aquosa.

Não Iónico

Liquid NonionicAlkylarylamine polyglycol ether in 
aqueous solution.

Equalizing auxiliar in dyeing cotton, polyamide, and 
wool with direct dyes, acids, chromium, pre-metallized 
1: 1, difficult to equalize.

LEDESLIP 
NI  

Agente de antivinco, para todo tipo de fibras naturais, 
sintéticas e artificiais (Viscose, Tencel, Lyocel, Polyester, 
etc.) com propriedades lubrificantes, igualizadoras e 
de penetração.

LíquidoPoliacrylamida não iónica. Não Iónico

Liquid NonionicNon-ionic polyacrylamide.LEDESLIP NI was developed as an anti-wrinkle agent 
for all types of natural, synthetic and artificial fibers 
(Viscose, Tencel, Lyocel, Polyester, etc.) with lubricating, 
equalizing and penetrating properties.

LEDESOFT
BF

Amaciador especial para fibras celulósicas, proteicas 
e sintéticas. 

LíquidoProduto à base de éster de um ácido 
gordo.

Ligeiramente 
Catiónico

Liquid Slightly CationicProduct based on fatty acid ester.Special fabric softener for cellulosic, protein and syn-
thetic fibers.

LEDESTONE
GN LIQ

Celulase líquida neutra tamponada. LíquidoCelulase de organismo modificado 
geneticamente.

Não Aplicável

Liquid Not ApplicableGenetically modified organism cel-
lulase.

Buffered neutral liquid cellulase.

LEDESTONE 
L-PN

Celulase neutra para o tratamento de “Jeans” em subs-
tituição parcial ou total da pedra-pomes. Contem um 
sistema buffer para trabalhar a pH 6 – 7.

SólidoPreparação à base de celulase 
tamponada, contendo agentes de 
antiredeposição.

Não Aplicável

Solid Not ApplicablePreparation based on buffered cel-
lulase, containing anti-reposition 
agents.

Neutral cellulase for the treatment of “Jeans” in partial 
or total replacement of pumice stone. It contains a buffer 
system to work at pH 6 - 7.

P E Ç A  C O N F E C I O N A D A

REF. LI1013

REF. LC1009

REF. LA1077

REF. LJ1015

ZDHC 3

GOTS 6.0

ZDHC 3

GOTS 6.0
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DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDEWASH 
AC 

Agente de mordentado para fibras celulósicas, para efe-
tuar tingimentos superficiais e deslaváveis com corantes 
LEDEWASH  e LEDEWASH M.

LíquidoComposto de amónio quaternário. Catiónico

Liquid CationicQuaternary ammonium compound.Mordant agent for cellulosic fibers, for surface and 
unwashing dyeing with LEDEWASH and LEDEWASH M 
dyes.

LEDEWASH 
CAT

Agente de mordentado para fibras celulósicas, para 
efetuar tingimentos superficiais com os corantes LEDE-
WASH solúveis.  

LíquidoDerivado polimérico de aminas 
modificadas (poliaminas).

Catiónico

Liquid CationicPolymeric derivative of modified 
amines (polyamines).

Mordant agent for cellulosic fibers for surface dyeing 
with soluble LEDEWASH dyes. 

LEDEZIM 
FRI 

Alfa-amilase bacteriana para eliminar encolantes à 
base de amido e suas misturas. Amilase polifuncional 
para trabalhar entre 25 e 95ºC. Adequada para peça 
confecionada e Jet.

LíquidoEnzimas à base de amilases 
bacterianas.

Não Aplicável

Liquid Not ApplicableEnzymes based on bacterial amy-
lases.

Bacterial alpha-amylase to eliminate starch-based 
unseals and their mixtures. Polyfunctional amylase to 
work between 25 and 95ºC. Suitable for garments and Jet.

SCOURLEX 
1895

Produto oxidante para a obtenção de efeitos especiais 
em denim.

SólidoCombinação de produtos oxidantes 
e cargas inertes.

Não Aplicável

Solid Not ApplicableCombination of oxidizing products 
and inert fillers.

Oxidizing product for obtaining special effects in denim.

SCOURLEX 
BOV NEW

Produto com propriedades paralelas de elemento 
ensaboador e de aceitação de retenção dos restos de 
corantes não fixados ou destruídos por ações químicas. É 
aplicável com grande vantagem em tecidos estampados 
e em peças denim.

LíquidoPreparação de álcoois gordos 
etoxilados.  

Aniónico / 
Não Iónico

Liquid Anionic / NonionicPreparation of ethoxylated fatty 
alcohols. 

SCOURLEX BOV NEW has parallel properties of soaping 
element and of retaining acceptance of the remains of 
dyes not fixed or destroyed by chemical actions. It is 
applicable with great advantage in printed fabrics and 
in denim pieces.

REF. LM1008

REF. LM1005

GOTS 6.0

GOTS 6.0

REF. LG1019

REF. LJ1018
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Ensaboamento, tingimento, buffers, geradores de ácidos, brancos óticos. 
Produtos diversos para aplicações necessárias.

Soaping, dyeing, buffers, acid generators, optical whites. Various 
products for needed applications.

DIVERSOS
DIVERSE

D I V E R S O S

12
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D I V E R S E  -  R E A C T I V E  D Y E S  S O A P I N G

ENSABOAMENTO DE CORANTES REATIVOS
REACTIVE DYES SOAPING

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDESPERSE
BJ

Agente ensaboador com características dispersantes e 
com excelente poder de eliminação da parte não fixada 
dos tingimentos e estampados com corantes reativos.

LíquidoÉter poliglicólico de uma amina 
gorda.

Ligeiramente
Catiónico

Liquid Slightly CationicPolyglycolic ether of a fatty amine.Soaping agent with dispersing characteristics and excel-
lent power to remove not fixed parts in dyes and printed 
with reactive dyes.

LEDESPERSE
BT

Produto de ensaboamento e de neutralização para tin-
gimento para corantes reativos em fibras celulósicas 
e suas misturas.

LíquidoDerivado de um polímero. Não Iónico

Liquid NonionicDerived from a polymer.Soaping and neutralization product for dyeing with reac-
tive dyes on cellulosic fibers and their mixtures.

LEDESPERSE
HF

Dispersante e sequestrante de emprego universal. LíquidoMistura de derivados carboxílicos 
de baixo peso molecular.

Aniónico

Liquid AnionicMixture of low molecular weight 
carboxylic derivatives.

Universal dispersant and sequestrant. 

LEDESPERSE
HF-AC NEW

Dispersante e sequestrante em forma ácida de emprego 
universal.

LíquidoSolução de um poliacrilato em 
forma ácida.

Aniónico

Liquid AnionicPolyacrylate solution in acid form.Universal dispersant and sequestering in acid form.

REF. LG1012

GOTS 6.0

REF. LG1034

REF. LG1016

REF. LG1021

ZDHC 3

GOTS 6.0

ZDHC 3

GOTS 6.0

ZDHC 3

GOTS 6.0
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D I V E R S O S  -  T I N G I M E N T O  D E  S U L F U R O S O S

TINGIMENTO DE SULFUROSOS
DYEING WITH SULFUR DYES

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDEPUR
DS

Agente de oxidação e ensaboamento posterior, para o 
tingimento com corantes sulfurosos. Pode ser utilizado 
por esgotamento ou pelo processo em contínuo. 

LíquidoPreparação de tensioactivos 
etoxilados e oxisais halogenados 
em solução aquosa.

Não Iónico

Liquid NonionicPreparation of ethoxylated surfac-
tants and halogenated oxisalts in 
aqueous solution.

Oxidizing and subsequent soaping agent for dyeing with 
sulfur dyes. It can be used by exhaustion or by contin-
uous process.

LEDESUL
SV

Novo agente de redução, sem efeito antioxidante, ade-
quado para obter, com NEGRO LEDESUL GPE NEW, 
tingimentos cujos banhos residuais sejam facilmente 
tratados nas estações de tratamento biológico.

SólidoGlucose pura monohidratada. Anfótero

Solid AmphotericPure glucose monohydrate.New reducing agent, without antioxidant effect, suitable 
to obtain, with NEGRO LEDESUL GPE NEW, dyes whose 
residual baths are easily treated in biological treatment 
stations.

NEGRO 
LEDESUL 
GPE NEW

Corante líquido tipo solução coloidal, reduzido e sem 
afinidade para as fibras celulósicas. Tanto pode ser 
utilizado em tingimentos por esgotamento, como em 
sistemas de Pad-Steam ou, inclusivamente, utilizado 
por pigmentação.

LíquidoPreparação de corante de 
enxofre.

Aniónico

Liquid AnionicPreparation of sulfur dye.Liquid dye in colloidal solution, reduced and without 
affinity for cellulosic fibers. It can be used in exhaustion 
dyeing, as well as in Pad-Steam systems or even used 
for pigmentation.

SCOURLEX 
SUL

Produto especialmente estudado para conseguir simpli-
ficar a lavagem dos tingimentos com corantes sulfurosos.

LíquidoPreparação de éteres aminopoli-
glicolicos.

Aniónico / 
Não Iónico

Liquid Anionic / NonionicPolyglycolic ether of a fatty amine.Product specifically studied to simplify the washing of 
dyeings with sulfur dyes.

REF. LH1026

REF. LN1007

REF. LG1020

GOTS 6.0

REF. LE1023

ZDHC 3

GOTS 6.0

NEGRO 
LEDEFAST 
NV NEW

Corante direto. PóApropriado p/ corrosão fade out. Aniónico

Powder AnionicSuitable for fade out corrosion.Direct dye.
GOTS 6.0
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D I V E R S E  -  B U F F E R  A N D  A C I D  G E N E R A T O R S

BUFFER E GERADORES DE ÁCIDOS
BUFFER AND ACID GENERATORS

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDEBUFFER 
4

Tampão para o tingimento de poliéster e suas misturas. LíquidoMistura de ácidos e sais orgânicos 
alifáticos.

Anfótero

Liquid AmphotericMixture of acids and aliphatic 
organic salts.

Buffer for polyester dyeing and its mixtures.

LEDEBUFFER 
T-N

Produto auxiliar que funciona como tampão de pH para 
PES. Neutralizador não volátil. Aplicável em processos 
pós branqueamento, mercerização, tingimento, trata-
mentos enzimáticos e tingimento de poliéster (PES).

LíquidoPreparação aquosa de ácidos 
orgânicos.

Anfótero

Liquid AmphotericAqueous preparation of organic 
acids.

Auxiliar product that works as pH buffer for PES. Non-vol-
atile neutralizer. Applicable in processes after bleaching, 
mercerization, dyeing, in enzymatic treatments and in 
polyester (PES) dyeing.

LEDEBUFFER 
TPC

Produto regulador de pH para tingimento de PES/CO em 
banho único com corante negro direto.

LíquidoPreparação aquosa à base de fos-
fatos.

Anfótero

Liquid AmphotericAqueous preparation based on 
phosphates.

pH regulating product for PES / CO dyeing in a single bath 
with direct black dye.

LEDACID 
TP

Auxiliar igualizador para o tingimento com corantes 
ácidos e de complexo metálico. 

LíquidoDerivado de éster alifático. Anfótero

Liquid AmphotericDerived from aliphatic ester.Equalizer auxiliary for dyeing with acid and metal com-
plex dyes.

LEDEPON Produto regulador de pH para tingimento de fibras celu-
lósicas com corantes reativos. 

LíquidoMistura de sais inorgânicos e hidró-
xidos em solução aquosa.

Anfótero

Liquid AmphotericMixture of inorganic salts and 
hydroxides in aqueous solution.

pH regulating product for cellulosic fibers dyeing with 
reactive dyes.

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LH1122

REF. LH1006

REF. LH1021
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D I V E R S O S  -  B R A N C O S  Ó T I C O S

BRANCOS ÓTICOS
OPTICAL BRIGHTENING AGENTS

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDEBLANC 
NS LIQ

Branqueador ótico fluorescente para tecidos de algodão, 
viscose e rayon. Especialmente apropriado para ser 
usado em branqueio misto, químico e ótico, no mesmo 
banho, pois tem muito boa estabilidade em água oxi-
genada.

LíquidoDerivado de ácido diaminoes-
tilbendisulfónico em dispersão 
aquosa.

Não Iónico / 
Aniónico

Liquid Nonionic / AnionicDerivative of diamino-stilbendisul-
fonic acid in aqueous dispersion.

A fluorescent optical brightener for cotton, viscose and 
rayon fabrics. Especially suitable for use in mixed bleach-
ing, chemical and optical, in the same bath, as it has very 
good stability in hydrogen peroxide.

LEDEBLANC 
NS-B LIQ

Branqueador ótico fluorescente e matizado para tecidos 
de algodão, viscose e rayon. Produto especialmente 
especialmente indicado para ser usado em branqueio 
misto, químico e ótico, no mesmo banho, pois tem muito 
boa estabilidade em água oxigenada.

LíquidoDerivado de ácido diaminoes-
tilbendisulfónico em dispersão 
aquosa.

Não Iónico / 
Aniónico

Liquid Nonionic / AnionicDerivative of diamino-stilbendisul-
fonic acid in aqueous dispersion.

A fluorescent and tinted optical brightener for cotton, 
viscose and rayon fabrics. LEDEBLANC NS-B LIQ is espe-
cially suitable for use in mixed bleaching, chemical and 
optical, in the same bath, as it has very good stability in 
hydrogen peroxide.

LEDEBLANC 
PA/P

Branqueador ótico indicado para poliamida e celulose. LíquidoDispersão aquosa de derivado de 
diamino estilbénico.

Aniónico

Liquid AnionicAqueous dispersion of diamino-stil-
bene derivative.

Optical brightener indicated for polyamide and cellulose.

LEDEBLANC 
PES 

Branqueador ótico com boa solidez à luz indicado para 
poliéster e suas misturas, indicado para os processos 
contínuos e por esgotamento.

LíquidoDispersão aquosa de derivado de 
estirilbenzeno.

Não Iónico

Liquid NonionicAqueous dispersion of styryl ben-
zene derivative.

Optical brightener with good light solidity suitable for 
polyester and its mixtures, suitable for continuous pro-
cesses and by exhaust. 

LEDEPHOR 
ERI NEW 

Branco ótico universal de matiz azulada para fibras de 
poliéster, acetato, triacetato e suas misturas.

LíquidoDerivado de oxazolol-tiofeno. Não Iónico

Liquid NonionicoDerived from oxazolol-thiophene.Universal optical brightening with bluish tint for polyester, 
acetate, triacetate fibers and their mixtures.

LEDEPHOR 
XRC LIQ

Branqueador ótico, para poliamida e misturas de polia-
mida/celulose. 

LíquidoDerivado de estilbeno. Aniónico

Liquid AnionicDerived from stilbene.LEDEPHOR XRC LIQ. is an optical brightener, for polyam-
ide and polyamide / cellulose mixtures.

REF. LD1001

REF. LD1029

REF. LD1028

REF. LD1008

REF. LD1005
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D I V E R S E  -  O T H E R

OUTROS
OTHER

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDECLEAN Detergente / dispersante isento de solventes para lim-
peza de máquinas de tingimento. Elimina fundamental-
mente os oligómeros de poliéster e gorduras.

LíquidoTensiaoctiva. Catiónico

Liquid CationicTensioactive.Solvent-free detergent / dispersant for cleaning dyeing 
machines. It essentially eliminates polyester and grease 
oligomers.

LEDEPOL 
SRA

Agente de acabamento soil-release para artigos de 
poliéster e suas misturas. É um produto polivalente, 
essencialmente não iónico e estável numa larga margem 
de pH, sendo compatível com a maioria dos produtos de 
tinturaria e acabamento. Confere hidrofilidade e poder 
anti-estático aos artigos de poliéster tratados. 

LíquidoCo-polímero de poliéster em dis-
persão aquosa.

Não Iónico

Liquid NonionicPolyester copolymer in aqueous 
dispersion.

Soil-release finishing agent for polyester articles and 
their mixtures. It is a multipurpose product, essentially 
non-ionic and stable over a wide pH range, being com-
patible with most dyeing and finishing products. Provides 
hydrophilicity and anti-static power to treated polyester 
articles.

LEDECARRIER 
ECO

Carrier para tingimento de poliéster e suas misturas a 
baixa temperatura.

LíquidoComposto à base de N-alquiftali-
mida.

Não Iónico

Liquid NonionicCompound based on N-alkyl 
phthalimide.

Carrier for polyester dyeing and its mixtures at low tem-
perature.

LEDEPUR 
THB

Auxiliar para proteção contra o amarelecimento de teci-
dos de poliamida produzidos por antioxidantes fenólicos 
durante o armazenamento.

LíquidoComposto orgânico nitrogenado e 
sulfonado.

Aniónico

Liquid AnionicNitrogen and sulfonated organic 
compound.

Auxiliary for protection against yellowing of polyamide 
fabrics produced by phenolic antioxidants during storage.

LEDETHICK 
PA-30

Espessante para estamparia têxtil. SólidoDerivado de polisacáridos eterifi-
cados

Não Iónico

Solid NonionicDerived from etherified polysac-
charides.

Thickener for textile printing.

LEDANOL
SIL

Produto emulsionante para o fabrico de micro silicones. LíquidoMistura de termoativos etoxilados. Não Iónico

Liquid NonionicMixture of ethoxylated thermoac-
tives.

Emulsifying product for the manufacture of micro sil-
icones.

REF. LH1052

REF. LH1046

REF. LH1050

REF. LH1056

REF. LF1088

GOTS 6.0
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D I V E R S O S  -  O U T R O S

PRODUTO
PRODUCT DESCRIPTION CHEMICAL COMPOSITION ASPECT IONIC CHARACTER FIBER

DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASPETO CARÁTER IÓNICO FIBRA

LEDECARE
BIO

Antimicrobiano permanente para acabamento têxtil e 
adequado para todo o tipo de fibras. Biocida estático. 
Não migra nem afeta os substratos adjacentes. 

LíquidoOrganosilano de um amónio qua-
ternário.

Catiónico

Liquid CationicOrganosilane from a quaternary 
ammonium.

Permanent antimicrobial for textile finishing and suitable 
for all types of fibers. Static biocide. It does not migrate 
or affect adjacent substrates.

LEDECARE
DW

Dispersão aquosa desenvolvida para evitar a formação 
de odores, descoloração e degradação do produto que 
podem ser causadas devido ao crescimento de fungos, 
bactérias e algas. 

LíquidoMistura de piritionato de zinco e 
tiabendazol.

Não Iónico

Liquid NonionicBlend of zinc pyrithione and thia-
bendazole. 

Off-white aqueous dispersion designed to prevent odor 
generation, discoloration and product degradation that 
can be caused by the growth of fungi, bacteria and algae.

LEDECARE
EX BIO

Auxilia o LEDECARE BIO, para melhorar a reticulação e 
as propriedades antiviricas.

Líquido
Opaco

Emulsão aquosa de uma resina 
reativa com termoativos especiais.

Catiónico

Opaque 
Liquid

CationicAqueous emulsion of a reactive resin 
with special thermoactive agents.

Helps LEDECARE BIO, improving crosslinking and anti-
viral properties.

LEDEDEEP
SI

Emulsão não iónica à base de silicone para realce da 
cor após tingimento sem afetar o tato e a hidrofilicidade 
dos artigos.

LíquidoMistura à base de dimetilpolisiloxa-
nes de baixo peso molecular.

Não Iónico

Liquid NonionicMixture based on low molecular 
weight dimethylpolysiloxane. 

Silicone based non-ionic emulsion for color enhancement 
after dyeing without affect the touch and the hydrophilic-
ity of the articles.

LEDEDEEP
PC

Produto de acabamento para realce de cor que confere 
um toque macio ao artigo.

LíquidoDimetilpolisiloxanes especiais. Não Iónico

Liquid NonionicSpecial Dimethylpolysiloxanes. Finishing product for color enhancement that gives a 
soft touch to the article.

REF. LH1162

REF. LH1175

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LH1170

ZDHC 3

GOTS 6.0

REF. LH1130

LEDESOFT
FIX

Amaciador/fixador para melhorar toque e solidez de 
tingimentos com corantes diretos ou reativos, livre de 
formaldeído.

LíquidoMistura de emulsão de silicone 
aminofuncional e uma solução 
aquosa de polietileno/poliamina.

LiquidMixture of an aminofunctional sil-
icone emulsion and an aqueous 
solution of polyethylene/polyamine.

Softener/fixer to improve the touch and fastness of dyes 
with direct or reactive dyes, free of formaldehyde.

REF. LA1151

Catiónico

Cationic

NEGRO 
LEDEFAST 
NV NEW

Corante direto. PóApropriado p/ corrosão fade out. Aniónico

Powder AnionicSuitable for fade out corrosion.Direct dye.
GOTS 6.0

ZDHC 3

GOTS 6.0
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