VesKres VLF
Krinkle Malzemesi

Spesifikasyonları
Yapısı
Görünüşü
Refrakto
pH
Çözünürlüğü

: Organik reçine
: Açık sarı berrak sıvı
: 38±2
: 6.0±1
: Su ile her oranda kolayca çözülür.

Özellikleri
- VesKres VLF, denim kumaşlarda krinkle malzemesi olarak kullanılan etkili bir maddedir.
Yumuşatıcı, kaydırıcı, su geçirmez maddeler ve optik beyazlatıcılarla uyuşur.

Uygulama Alanları
-

Denim pantolon robota geçirilir, cep üstü ve diz arkasına ıslanıncaya kadar püskürtülür.
Cep üstü ve diz arkası için harcanan kimyasal karışım takribi 30 gramdır. Komple
uygulama için bu miktar 300 gramdır.
Kimyasal tatbik edilmiş pantolon 6-7 bar basınçta çalışan (yaklaşık bu basınçta 5 ton
kuvvetle basıyor, bu esnada sıcaklık 150°C’dir.) presin altında kırıştırılır ve pres
uygulanır. (Presi uygularken pantolonun sıcaktan dolayı parlamaması için üzerine bir
ceplik bezi serilmelidir.) Yaklaşık 90 sn süre pres altında kalır. Presten alınan pantolon
170°C’de 3-5 dak. arasında fırına verilir. Fırından çıkan pantolonun kırık kısmında taş
yıkama efekti istenirse 5-10 dak. arası taş yıkama yapılır. Bu efekti istenmezse 5 dak.
deterjan ile 50°C’de yıkanır. Daha sonra durulama, kurutma ve ütüleme işlemleri
gerçekleştirilir.

Fular uygulaması;
VesKres VLF
VesKat FX
VesSil-VesSilone

60-150 g/l
7-15 g/l
15-30 g/l

Fikse;
150°C’de 2-3 dakika, 170-185°C’de 30-45 saniyedir.
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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VesKres VLF
Krinkle Malzemesi

Kullanım Şekli
Krinkle Hazırlama:
VesKres VLF
300 g/l (%30)
Su
540 g/l (%54)
VesKat FX
120 g/l (%12)
Reçetede belirtilen kimyasallar sırasıyla iyice karıştırılır.

Depolama Şekli
Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 1 yıldır.

Ticari Satış Şekli
70 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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