Ves TP 0744
Sararma Önleyici

Spesifikasyonları
Yapısı
Görünüşü
Katı madde
pH
İyonik yapısı
Çözünürlüğü

: Anyonik kondenzasyon ürünü
: Sarı sıvı
: %32±1
: 9.0-10.0
: Anyonik
: Soğuk suda her oranda çözünür.

Özellikleri
-

Ves TP 0744, mükemmel fenolik sararma önleyici özelliğe sahiptir.
Ves TP 0744, vanilin ve butil hidroksi toluenden kaynaklanan sararma etkilerini en aza
indirger.
Ves TP 0744, polyamid türü kumaşlarda etkisini maksimum düzeyde gösterir.
Yıkamaya karşı dayanıklılığı vardır.

Uygulama Alanları
- Ves TP 0744, hem optik beyazlatmada hem de boya proseslerinde kullanılabilen çok iyi bir
sararma önleyicidir. Alışılagelmiş sararma önleyici uygulamalardan farklılık gösterir. Fikse ve
kurutmadan önce asidik bir banyoya daldırma ve kumaşa nufüz ettirme gibi işlemlerin var olduğu
geleneksel yöntemlerde sararma önleyici etkinin yıkamalara karşı dayanıklılığı zayıftır.
- Ves TP 0744’ ün polyamid kumaştaki iyi boya çekme özelliği sayesinde sararma önleyici etki az
yıkamada başarılı olduğu gibi suyla durulama yoluyla da kumaş pH’ı kolayca nötralize edilebilir.
Boya banyolarında birlikte uygulanabilirliliğindeki uyumluluk zaman ve ilave asitleme prosesi
tasarrufu sağlar.
- Boyama prosesinin tipine göre Ves TP 0744, köpük oluşumuna neden olabilir. Bu gibi durumlarda
köpük kesici kullanılması tavsiye edilir.
- Ves TP 0744, fular ve çektirme metotlarında problemsiz uygulanır.
1- Fular prosesi
Ves TP 0744
20-40 g/l
pH
4.5-5

2- Polyamid kumaşta optik beyazlatma için sararma önleyici proses;
Ves TP 0744
%2-4
pH
4-5
(98ºC x 30)
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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3- Pamuklu kumaşta optik beyazlatma için sararma önleyici proses;
Ves TP 0744
%2-4
pH
4-5
(40-50ºC x 20)

Depolama Şekli
Orijinal kapalı ambalajlarında, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile raf ömrü 6 aydır.Soğuk
hava koşullarında ürün yarı saydam bir hal alabilir.Oda şartlarına getirildikten sonra Ves TP
0744 özelliklerini kaybetmeyeceğinden ötürü karıştırmak koşuluyla yeniden kullanılabilir.

Ticari Satış Şekli
120 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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