Ves TP 684
Dispergatör

yağ ve lek
Spefikasyonları
Kimyasal Yapısı
Görünüş
pH
Çözünürlük
Katı (%)

: Etoksile edilmiş yağ asidi derivatları
: Kahverengi viskoz
: 5.0-7.0
: Sıcak su içinde çözünür.
: 80-81

Özellikleri
- Ves TP 684 , anyonik ve katyonik maddelerle aynı banyoda kullanılabilen çok etkili bir
dispergatördür.

- Ves TP 684, asit, krom ve 1:2 metal kompleksleriyle kullanıldığında yıpranma olmaksızın
-

özdeş bir boyama, aynı zamanda küp boyamada da düzgün bir boyama sağlar.
Ves TP 684, Redüktif yıkamalarda tekstil mamulüne fiske olmamış boyarmaddeleri
uzaklaştırır ve onların çökmelerini önler.
Ves TP 684 , çok iyi egalize edici etkisi vardır, makinelerin şartlarına göre ısıtma ya da
boyama süresinin kısaltılmasını sağlar.
Ves TP 684, özellikle indigo boya ile yapılan yıkama işlemlerinde geri boyama
reaksiyonunu tamamen önler.
Ves TP 684 , leke sökme banyolarında diğer maddeleri uzaklaştırarak onların kumaş
yüzeyine çökmelerini engeller.

- Yıpranmış kumaşlar Ves TP 684 banyosundaki işlemlerle egalize edilebilirler.
Kullanım Şekli
Ves TP 684 çok geniş bir uygulama alanına sahip olmakla birlikte %10 ve %20’lik çözeltilerinde
kumaş ağırlığına göre uygulamada tavsiye edilen miktarlar aşağıda belirtildiği gibidir:
- Polyester boyamada;
Ves TP 684
%1-2
- Redüktif yıkamalarda;
Ves TP 684
%1-2
- Denim yıkamalarda;
Ves TP 684
%1-2
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Ves TP 684
Dispergatör

yağ ve lek
Ürünün performansını arttırmak için Ves TP 0500 isimli ürün fomülasyona istenilen oranda ilave
edilir.
Seyreltme :Ves TP 684 eritilir, karışır haldeki oda sıcaklığında ki suyun içine yavaşça ilave
edilir,ilave bitince karıştırma işlemine bir süre devam edilir.

Depolama Şekli
Ves TP 684 , Orijinal kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 1
yıldır.
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