VesGuard SG
Yanmazlık Apresi

Spesifikasyonları
Yapısı
Görünüşü
İyonik yapısı
pH(5%)
Refrakto
Çözünürlüğü

: Anorganik kükürt bileşiği
: Renksiz sıvı
: anyonik
: 6.0-9.0
: 14±1
: Soğuk suda kolayca çözünür.

Özellikleri
-

VesGuard SG, toksit ve tahriş edici etkisi yoktur.
VesGuard SG, yıkamaya dayanıklı değildir.
VesGuard SG, kuru temizlemeye dayanıklı olduğundan temizleme işlemi kuru temizleme
işlemi ile yapılır.
VesGuard SG, işlem görmüş malların görünüş ve tutumunda değişiklik olmaz.Ayrıca kağıt
mendil ve peçete kağıdında yanmazlık yanında yumuşaklık elde edilir.

Uygulama Alanları
-

VesGuard SG , Selülozik esaslı maddeler(pamuk ve kağıt) için güç tutuşurluk apre maddesi.

Kullanım Şekli
- VesGuard SG, sulandırılmadan kullanılır.Uygulama üç farklı şekilde olabilir.
1) Fularlama metodu:
Kumaş VesGuard SG ile fularlanır.
2) Püskürtme metodu:
VesGuard SG tabanca ile (pistole) kumaş üzerine püskürtülür.Bu işlemde VesGuard SG kumaşın
arka yüzüne de tamamen geçmelidir.
3)Fırça metodu:
VesGuard SG fırça ile kumaşa sürülür.Püskürtme metodunda olduğu gibi ürün kumaşın arka
yüzüne tamamen geçmelidir.
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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VesGuard SG
Yanmazlık Apresi

Kurutma:hangi metod uygulanırsa uygulansın, kurutma işleminin tercihen 70 °C de yapılması en
iyi sonucu verir.
Yatak örtüleri, perdeler,döşemelik ve dekoratif kumaşlar da kullanılır.
Yıkama yapıldığı taktirde çadır bezi ve işçi elbiselerine de uygulanabilir.
Ayrıca kağıda uygulanarak yanmazlık ve yumuşaklık sağlanabilir.

Depolama Şekli
Kapalı ambalajda, soğuktan (15°C’nin üzerinde depolayınız) ve sıcaktan korumak şartı ile
depolama ömrü 6 aydır.

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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