ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

COS BRIGHT CAS-X

Polyester Elyaf ve Karısımlarının, Termosol ve HT İşlemlerinde Kullanılan Optik Beyazlatıcı
Görünüm
İyonik yapı
Temel içerik
Ton

:
:
:
:

Gri dispers
Non-iyonik
Stilben Benzen
Mavimsi

Performans ve Özellikleri
- Polyester ve karışımları, selüloz asetat kumaşları için beyazlatıcı ve boyama ürünü
- Çektirme ve emdirme için uygundur.
- Düzgün boyama sağlar ve düşük sıcaklıkta iyi renklendirme özelliğine sahiptir.
- İndirgeyici ve oksitleyici ajanlara karşı nispeten daha kararlıdır.
- Çok yüksek floresan yoğunluğu nedeniyle az miktarda ürün arzu edilen seviyede renklenmeyi sağlayabilir.
Uygulama
- Yüksek Isıda Çektirme
COS BRIGHT CAS-X
: 0.1-0.4 %
Dispersan
: 0.5-1 g/L
Proses : 20-30 dk- 120-130°C’de pH : 5-6
- Düşük Isıda Çektirme
COS BRIGHT CAS-X
: 0.1-0.4 %
Dispersan
: 0.5-1 g/L
COS CAR NOC
: 1 g/L
Proses : 20-30 dk- 90-110 °C’de pH : 5-6
- Renk kararlılığını sağlamak için kullanmadan önce iyice karıştırın
- Maksimum renk verimi elde etmek için, COS BRIGHT CAS-X uygulamasından önce tekstil malzemeleri
herhangi bir yağ lekesi ve alkol kalıntısından dikkatle temizlenmelidir.
- Bu ürün, düşük sıcaklıklı flüoresan bir parlatıcıdır. Düşük sıcaklık uygulamalardan sonra parlaklık kumaş
yüzeyinde kalır. Boyama işlemi ısıdan sonra tamamlanır ve beyazlatma tonunu gösterir.

Selahaddin Eyyübi Mahallesi 1623. Sokak No:3
Esenyurt/İstanbul/TÜRKİYE
Telefon: +90 212 672 12 32 Fax: +90 212 672 12 33
Mail: info@cosmokimya.com
Web: www.cosmokimya.com

Burada sunulan yazılı bilgiler ile sözlü, yazılı ve deneysel yollardan verilen danışma hizmetleri büyük bir özen
gösterilerek oluşturulmuştur ve eldeki son verilere dayanmaktadır, ancak bunlar her olası durumu
içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara
adapte edilmesi gerekir. Danışılan bilgiler, gerek bu bilgileri gerek ilgili ürünler için öngörülen yöntem ve
amaçları uygunluk bakımından şahsen gözden geçirme yükümlülüğümüzü kaldırmadığı gibi ürünlerimizin
uygulanması ve kullanılması, - ürünlerimizin danışmanlık hizmetlerine göre imali kontrolümüz dışında
cereyan edeceğinden - , tümü ile kendi sorumluluğunuz altındadır.
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