VesSol RO 500

Solventli Yağ ve Leke Sökücü

Spefikasyonları
Yapısı
Görünüşü
Katı madde
İyonik yapısı
pH
Refrakto
Çözünürlüğü

: Yüzey aktiflerin sinerjik karışımı
: Bulanık mavimsi sıvı
: %19±1
: Anyonik-Nonyonik
: 3.0±0.5
: 20±1
: Su ile her oranda karışır.

Özellikleri
-VesSol RO 500, yağ, wax, pigment vb. kir ve lekeleri tekstil mamulü üzerinden mükemmel bir
şekilde uzaklaştırır.
-VesSol RO 500, yağ ve waxlarla yoğun kirlenmiş yün, selüloz ve sentetik elyaflardan meydana
gelen mamulün detaşe yöntemiyle lokal temizlenmesi için uygundur.
-VesSol RO 500, hem soğuk hem de sıcak banyo uygulamalarında etkilidir.
-VesSol RO 500, iyi bir ıslatma ve disperge etme özelliği vardır.
-VesSol RO 500, alkalilere (20˚C’de 10˚Be kostiğe kadar), asitlere, indirgeyici ve yükseltgeyici
maddelere, suyun sertlik oluşturucularına karşı tekstil işletmelerindeki konsantrasyonlar
çerçevesinde dayanıklıdır.
-VesSol RO 500, çektirme ve fular yöntemlerine uygundur.
-VesSol RO 500, kalıcı köpük yapmaz.
-VesSol RO 500, suda çözünen haşıl maddelerinin veya preparasyon maddelerinin enzimatik haşıl
sökme işlemlerinde, indirgeyici ve yükseltgeyici maddelerle yapılan kasar işlemlerinde kullanılır,
boyanmış veya baskılanmış sentetik tekstil mamulünün ön yıkanmasında güzel sonuçlar verir.

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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VesSol RO 500

Solventli Yağ ve Leke Sökücü
Kullanım Şekli
Tekstil mamulünde yağ, kir, wax vb. lekelerin miktarı ve özelliği değişebileceği için kullanım
miktarı her seferinde çalışma şartlarına uydurularak belirlenmelidir. Bununla birlikte aşağıdaki
kullanım miktarları genel olarak tavsiye edilebilir.
Çektirme yönteminde
VesSol RO 500
2.0 – 3.0 g/l

Depolama Şekli
Kapalı ambalajlarda, soğuktan ve sıcaktan korumak şartı ile depolama ömrü 6 aydır.

Ticari Satış Şekli
60 kg’lık bidonlarda ve 1 tonluk IBC ambalajlarda 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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