VesSoft NP

Nonyonik Payet Yumuşatıcı
Spesifikasyonları
Yapısı
Görünüşü
Katı madde
İyonik yapısı

: Etoksile yağ asidi ürünü
: Krem rengi payet
: Min %95
: Nonyonik

Özellikleri
-

VesSoft NP, kumaşa kaygan, tatlı bir yumuşaklık kazandırır.
Statik elektriklenmeyi önler.
Boyamada katyonik boyalara retarder etkisi yapmaz.
Boya banyosuna doğrudan verilebilir.
Boya banyosundaki elektrolitlere karşı dayanıklılığı özel olarak arttırılmıştır.
Asidik maddelere karşı dayanıklı, alkalilere karşı dayanıksızdır.
Su ile yıkamaya kaşı dayanıklı, kimyasal temizlemeye karşı dayanıksızdır.
Tekstil işlemlerinde kullanılan sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Şekli
PP, polyester, poliamid elyaf ve yün için;
VesSoft NP
Poliakrilik elyaf için;
VesSoft NP
Viskon için;
VesSoft NP
Pamuk için;
VesSoft NP

4-6%
4-5%
2-3%
3-4%

Akrilik liflere uygulama;
Akrilik ve modakrilik elyafların hepsi için çok mükemmel bir yumuşatıcıdır. Verimi şartlara göre
değişir. Uygulama banyosunun pH ve sıcaklığı arttıkça yumuşatma efektinin de arttığı söylenebilir.
Çok kuvvetli alkali çözeltilerde çökelme olacağından pH’ın 7’den yüksek olması halinde sistemin
dayanıklılığını onaylayacak laboratuar testleri yapılmaksızın kullanılması tavsiye edilmez.
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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VesSoft NP

Nonyonik Payet Yumuşatıcı

Diğer sentetik liflere uygulama;
%2-3’lük bir uygulamayla çok iyi bir yumuşaklık elde edilebilir. Dispers boyalarla boyanmış
materyallerde iyi bir sonuç elde edilebilmesi için kumaş yumuşatılmadan önce yıkanmalıdır.

Emülsiyon hazırlama yöntemi:
VesSoft NP ile %20‘lik çözelti hazırlanabilir. %20’lik çözelti için 20 kg VesSoft NP, 50-55°C’de
demineralize su ile seyreltilir. Homojen karışım elde edilinceye kadar devamlı karıştırılır.

Depolama Şekli
Kapalı ambalajlarında, normal oda sıcaklığında uygun şekliyle depolandığında raf ömrü 1
yıldır. Ambalajlar sıcağa ve donmaya karşı korunmalıdır.

Ticari Satış Şekli
20 kg’lık plastik 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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