VesLub ESS

Spesifikasyonları
Yapısı
Görünüşü
Katı madde
İyonik yapısı
pH
Çözünürlük

: Silisik asit , katyonik
:Beyaz emülsiyon
: %15±1
: Katyonik
: 4, 4,5
: Her oranda su ile karışabilir.

ğ ve leke sökücü

Özellikleri VesQuick Dry Comfort, Sentetik liflerde,özellikle PESelyafı ve bunların selülozik
karışımlaından üretilmiş dokuma,dokusuz yüzey ve örme kumaşlara yumuşaklık efekti veren ,fular
ve cektirme yöntemlerine gore uygulanabilen ,narin yıkamalara dayanklı hidrofil apre
malzemesidir.Mamule serin dökümlü yumuşak tuşe verir.
- VesQuick Dry Comfort , Mamulun yıkama dayanıklı hidrofilik özellikler,su emicilik ve
kolay kir uzaklaştırma özelliği kazandırır
- Piğmentve yağ içeren kirler kolaylıkla uzaklaştırılabilir
- Sentetik liflere antistatik özellikler kazandırır
- Dökümlü tuşe sağlar
- Dispers paskı patında kullanıldığında renk koyulaştırma özelliği vardır.
- Tek basına uygulandığında sarama yapmaz
- Tekstil mamulünün antistatik özelliklerini arttırır
- Fular ve çektirme yöntemlerine uygundur
-

Kullanım Şekli
VesQuick Dry Comfort , hem cekirme hemde fular yöntemlerine gore uygulanabilir . Optimum verimliliğe
kumaş su itici kalıntılardan tamamen arındırılmış olmalıdır. Boyar madde secimi işlemin başarısında önemli
rol oynar. Fular uygulmalarında ilave tankı sürekli karışırılmalıdır.

1- Cektirme yöntemi
2–6%
VesQuick Dry Comfort
Ph
4,5 -5
Sıcaklık
50- 70 C
İşlem süresi
20 dk

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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2- Fular yöntemi
10 – 60 g/l
Ph
Kurutma

VesQuick Dry Comfort
4,5 -5
120-140 C

ğ ve leke sökücü

3- Pes kumaşlar için yumuşak tutum ve hidrofil Apre işlemi
40 – 60 g/l
20- 30 g/l
Ph
Kurutma

VesQuick Dry Comfort
VsAquasof GVN
4,5 -5
120-140 C

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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