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Agenda do Webinar  –
''Como entregar sustentabilidade com spray sem contato'' 

• Quem é Baldwin

• Você diz “Revolução Sustentável”? Como?

• Mercado e Necessidades do Acabamento Têxtil
• Alternativas de Spray sem contato

• Utilização: molhado sobre molhado , molhado 
sobre seco

• Bene�cios e operação do spray sem contato

• Próximos passos?

Perguntas e respostas com apresentador 



Nosso palestrante –
Rick Stanford

• Gerente de Desenvolvimento de 
Negócios Têxteis na Baldwin

• Trinta e cinco anos de experiência
na indústria têxtil

• Instituto de Tecnologia da Georgia, 
Bacharel em Ciências  em Gestão 
industrial
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A empresa Baldwin
Fornecendo soluções de tecnologia de automação de processos

750
Membros da equipe

ao redor do mundo
História desde

1918
Unidades de
Negócio
Aplicação Precisa

Cura & Secagem

Sistemas de Visão

165
Milhões 

Companhia Global

Global
Mix de renda

Americas – 34 %
EMEAR – 37 %
Asia – 29%

$
Parte da rede
Barry-Wehmiller
com 110 empresas 

em 28 Países

Pertence à

Localidades
No mundo todo
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Indústrias
Impressão

Embalagem & Conversão

Produção Têx�l

Extrusão de Filme

Outros



O Mercado exige produtos mais sustentáveis

• Consumidores e marcas pressionam por produtos mais sustentáveis
com pegadas ambientais menores

• Ao mesmo tempo, há uma disposição limitada para pagar mais

Os fabricantes devem encontrar maneiras de fornecer
produtos mais sustentáveis a um custo neutro
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Ofereça Sustentabilidade em Acabamento Têxtil



Economizar 
Químicos

O acabamento têxtil tradicionalmente consome recursos
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Resíduos criados a 
cada troca de serviços

Resíduos criados por 
renovações de 
Tingimento

Electricidade para 

executar tingimento em 
Rama
Gás para aquecer a  

rama para secar 
tecidos (e polimerizar a 

química)

Água usada durante 
processo de acabamento

Efeito resíduo levando 

à cobertura desigual

Doses mais altas de 
produtos químicos usados 

para disfarçar o problema 

Economizar
Água

Reduzir
Energia

Maior
Qualidade



Departamento de Acabamento Tradicional
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Click to add text

Conjunto molhado sobre molhado Brückner 



Spray de precisão sem contato
Acabamento Têxtil de Próxima Geração

Tradicional Sustentável



Sistemas de spray de precisão sem contato da Baldwin

Tecnologia de spray de válvula 
de precisão
TexCoat G4
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Tecnologia Spray Disco Rota�vo 
Ahlbrandt Rotor Spray

De penetração leve a profunda no tecido 
Aplicações de tecido e malha com produtos 
químicos de baixa viscosidade

Não-tecidos onde a aplicação leve é necessária 
Aplicações de tecido e malha com química de 
alta viscosidade

V  
V  

V  
V  



Químicos de acabamento 
adequados para spray

• Repelentes de água duráveis
(DWR)

• C6

• C0

• Antimicrobiano

• Retardantes a chamas

• Repelente a óleo
• Amaciantes

Pré-Tratamento Digital
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Porque Spray?

• Como o spray não tem contato, não é necessário 
esvaziar, limpar e reabastecer o foulard simplesmente 
para mudar as cores ou estilos.
Se a mistura química for a mesma independentemente 
da % não há necessidade de interromper o intervalo.

• Economias substanciais em química, água e
energia

• Linhas de acabamento que não param são mais eficientes e 
garantem maior qualidade

• Mudança de economia
• Economia do efeito resíduo e melhoria da qualidade
• Métodos de aplicação novos e revolucionários que 

melhoram o desempenho do tecido e economizam a química
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Componentes do sistema de Spray de precisão
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Mudança de Química - Descarregando Química



Mudança de Química - Sistema de Limpeza
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Mudança de Química - Carregamento de Química
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Até 

100 litros
de química 
por mudança de cor

Mudança de cor 
de tingimento 

tradicional

Alteração de cor da 
tecnologia  de spray

de precisão
Economia

Suposições:

Três mudanças por dia, seis dias por
semana, 24 horas por dia, 50 semanas 
por ano, 7.200 horas de produção por 
ano:

• 900 mudanças por ano

• $ 0,50 custo de química por litro e
100 litros por mudança:
$ 50 de custo por mudança

• Custo de resíduos químicos de
$ 45.000 devido a mudanças

• 150 horas de produção perdidas para
mudanças (produção de 1 semana

• 2% de ganho de eficiência no acabamento
(Quanto $$$ você economiza em
termos de energia, mão de obra,
capacidade adicional?)

0 litros
de química 
por mudança de cor

0
minutos
de tempo de produção 
perdido por mudança

10
minutos
Tempo de produção 
perdido por 
mudança



Efeito Resíduo (molhado sobre 
molhado)
Método Convencional de Acabamento - Desafios de diluição 

• A concentração do segundo banho é diluída pela água 
do 1º banho

• Para compensar a diluição, a concentração química 
no 2º banho é aumentada (25 –40%)

• É necessária renovação frequente do 2º banho 0%

5%

10%

15%

20%

t1 t2 t3 t4

Tingimento  O�mização

Concentração Química
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Concentração Química
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Efeito Resíduo Resolvido (molhado sobre molhado)
Spray sem contato Baldwin - Taxas de aplicação consistentes e repetíveis

• Com spray sem contato, não há diluição pela água do 
1º banho  aplicação consistente em toda a 
produção

• As renovações periódicas de banho são eliminadas

• Zero desperdício ou tempo de ina�vidade nas trocas de cor / tecido 0%

5%

10%

15%

20%

t1 t2 t3 t4

TexCoat G4 O�mização



Porque Spray?

• O spray de precisão sem contato permite
a aplicação em um lado só, pois não só é
desnecessário, mas também não é desejado
reves�r os dois lados do tecido.

O reves�mento de um lado é uma excelente solução 
para tecidos de alto desempenho em que você deseja 
repelente de água de um lado e absorção do 
outro

• Aplicação de lado único, menor % de coleta permite o
acabamento de passagem única quando o revestimento
traseiro é necessário
A % de coleta mais baixa em aplicações molhado sobre seco
permitirá temperaturas de secagem significavamente mais
baixas ou velocidades de processo muito mais altas
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Revestimento Traseiro (molhado sobre seco)
Método convencional de Tingimento - Processo de duas passagens, uso ineficiente de equipamentos e energia
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DWR e secagem 
(sem polimerização)

1

Reves�mento traseiro 
& polimerização de látex2



Revestimento Traseiro Resolvido (molhado sobre seco)
Spray sem contato Baldwin - Etapa de processo reduzida & produtividade aprimorada

23

Spray de lado único, reves�mento  
posterior de látex & polimerização

1



Porque Spray?

• A aplicação de química com tecnologia
spray permite que o finalizador aumente
a concentração  da mistura e reduza a %
de captação,  resultando em tecidos 15-
20% mais secos  (molhado sobre molhado)
e tecidos 40-50% mais secos (molhado
sobre seco) entrando na estrutura da rama.

• Tecidos mais secos permitem velocidades de
produção mais altas e menores requisitos de
energia
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Spray sem contato Baldwin 
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• Aplicação de lado único ou lado duplo

• Reciclagem de química para desperdício zero

• Aplicar acabamentos específicos de lado quando configurado corretamente

• Consumo de energia muito baixo em comparação com tingimento
• Funciona bem com uma variedade de malhas e tecidos

• TexCoat G4
• O controle de válvula individual é o mais eficiente em termos de aplicação

de produtos químicos
• Pressão de spray ajustável, permitindo apenas o revestimento da super�cie

ou penetração profunda, conforme necessário

• Rotor Spray
• Pulverização precisa de aplicações muito baixas, tão baixas quanto 0,5 ml por metro quadrado
• Viscosidades de pulverização de até 50 cPos / mPa * s

• Largura de trabalho de até 5,0 metros



Instalações de clientes têxteis 
No total 80+ sistemas instalados globalmente
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”A Baldwin atendeu aos nossos requisitos para  
  fornecer uma solução que otimiza nossa 
  produtividade ao mesmo tempo que reduz
  nosso impacto ambiental.

Durante o período de avaliação do sistema, 
obtivemos resultados notáveis no aumento
da produtividade e podemos ver claramente 
que esta tecnologia dará uma grande
contribuição para a nossa eficiência futura e 
economia de sustentabilidade. ” 

Mike Abbott, 
Diretor Global de Pesquisa e Inovação, HanesBrands



Sustentabilidade com aumento do desempenho financeiro
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50% 50% 50% 20%
Até 

Perfect
Quality

100% 
Até Até Até 

Economizar
Água

Reduzir
Energia

Maior

Eficiência
Economizar 
Químicos

Qualidade
Perfeita
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Saiba Mais
Website

• Produção Têx�l: h�ps://baldwintech.com/for-tex�les

• TexCoat G4: h�ps://baldwintech.com/textcoatg4

• Spray de Precisão: h�ps://baldwintech.com/precision-applica�on

• Videos
• TexCoat G4™

• Animação: h�ps://www.youtube.com/watch?v=tCQS_TvoypY

• Entrevista:  h�ps://www.youtube.com/watch?v=Fz0QsfTQya0

• Exibição: h�ps://www.youtube.com/watch?v=jdkDHnZTvwU

• TexCoat G3™
• Em ação: h�ps://www.youtube.com/watch?v=gZ6Cyz0s6T4

• Editorial
• Techno Fashion World: h�p://www.technofashionworld.com/revolu�onizing-tex�le-

finishing-with-total-process-control/

• Adicionais:
• Soluções Têxteis Baldwin :

h�ps://baldwintech.com/blog/2020/1/20/free-resource-for-the-film-extrusion-amp-
conver ng-industries-automate-secure-boost-with-process-intelligence-xhgkm

• TexCoat G4:
h ps://sta c1.squarespace.com/sta�c/5c81551990f9045d9cf82ff0/t/5d122169f6b2
9e0001b28107/1561469292143/dra�_texcoatg4_productleaflet_en_web.pdf



Dúvidas?

• Formulários Online com 
informações de produtos em cada 
página de produto em:
baldwintech.com

• Chat online ao vivo 24 horas por dia, 
7 dias por semana

• Entre em contato conosco
• baldwintech.com/contact
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Sustentabilidade:
Protegendo as pessoas, protegendo o meio ambiente

Para mais informações visite baldwintech.com
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