Ves TP 0336
Dispers Boyamada Dispergatör,
Egalizatör ve Oligomer Önleyici
Spesifikasyonları
Yapısı
Görünüşü
Katı madde
İyonik yapısı
pH
Çözünürlük

: Etoksile edilmiş yağ asidi derivatları
: Krem bulanık sıvı
: %23±1
: Nonyonik
: 4-5
: Her oranda su ile karışabilir.

Özellikleri
-

-

Ves TP 0336, mükemmel bir egalize, dispergatör ve oligomer önleyici maddedir.
Ves TP 0336, iyi dengeleme özelliği ile egalize maddesi olarak polyester elyafının ve bu
elyafın selüloz veya yün ile karışımlarının 100ºC’de carrierli boyamalarda ve HT şartlarında
130ºC’de egalize ve dispersiye görevini görür. Molekül büyüklükleri farklı olan üçlü dispers
boya kombinasyonlarında abrajsız ve parti farkı olmayan boyama yapılmasını sağlar.
Polyesterde oligomer oluşumunu en az seviyede tutar.
Kimyasal yapısından dolayı problem olan renklerin düzgün ve abrajsız boyanmasını sağlar.
Isıtma ya da çektirme süresince dispersiyon boya maddesinin düzenli şekilde çektirilmesini
sağlar.
Çok iyi egalize edici etkisi vardır, makinelerin şartlarına göre ısıtma ya da boyama süresinin
kısaltılmasını sağlar. Özellikle indigo boya ile yapılan yıkama işlemlerinde geri boyama
reaksiyonunu tamamen önler.
Redüktif ara temizlemede mükemmel bir yıkama, egalize ve dispers özelliği sağlar.
Su sertliğine, elektrolitlere, asitlere ve alkaliye karşı dayanıklıdır.
Ves TP 0336 ile yapılan çalışmalarda makinalar daima temiz kalır.
Hatalı boyanmış mamüllerin renk tonunun açılması, abrajlı malların egalize edilmesinde çok
iyi sonuçlar verir.

Kullanım Şekli
1- Dispers boyamada;
0.5 – 1.0 g/l Ves TP 0336
2- Egaliz malzemesi olarak;
1.0 – 1.5 g/l Ves TP 0336
3- Indantren boyamada;
%0.5 – 1.0
Ves TP 0336

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber,
kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.
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4- Redüktif yıkamada;
3 ml/l
2 g/l
1- 3 g/l
5- Denim yıkamada;
0.5-1 g/l

NaOH (48º Bé)
Hidrosülfit
Ves TP 0336, 80ºC x 30 dak.
Ves TP 0336

Ves TP 0336 ile uygulamada denim yıkamada parçaların ıslanması ile birlikte verilmesi tavsiye
edilir. Boya banyolarında 60–70ºC’ye ısıtılmış boya banyosuna diğer kimyasal maddelerle birlikte
konulur.

Depolama Şekli
Orijinal kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli
60 kg’lık bidonlarda satışa sunulmaktadır.

Uyarı : Katalogda verilmiş olan bu bilgiler, işletme şartlarında ve araştırmalarla elde ettiğimiz en gerçek değerler olmakla beraber,
kullanıcıların bu değerleri kendi işletme şartlarında kontrol etmeleri gerekir.
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