ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

COS WET QT CONC
Seri Islatıcı

Tüm elyaf çeşitleri için, anyonik, APEO ve silikon içermeyen seri ıslatma maddesi.

Özellikler
- Hızlı bir ıslatma gücüne sahiptir.
- Hızlı ıslatma etkisi sebebiyle bobin boyama, haşıl sökme ve ön fikse işlemlerinde kullanım için özellikle
uygundur.
- Hızlı ıslatma etkisinin yanı sıra hava giderici davranış da sergiler.
- Bobin boyamada kullanıldığında iç-dış farklılıklarını önler.
- Düşük köpüklüdür.
- Su ile çözünebilir.
- Sert suya ve elektrolitlere karşı dayanıklıdır.
- Biyolojik olarak parçalanabilir.
- Oksidatif ve indirgeyici ağartma maddelerine dayanıklıdır.

Teknik bilgiler
Görünüm

Renksiz-sarımsı sıvı

Kimyasal Yapısı

Anyonik yüzey aktif maddeler kombinasyonu

İyonik Yapısı

Anyonik

20° C de yoğunluğu

yaklaşık 1.0

pH değeri (%2 lik sulu çözelti)

6-8 arası

Çözünürlük

su ile çözünebilir.

Uyumluluğu

Anyonik ve noniyonikler ile uyumludur. Ancak kullanmadan önce test
edilmelidir.

Depolama Dayanıklılığı

Kapalı orijinal ambalajında 1 yıldır. +40° C nin üzerinde depolanmaması
gerekir, bu sıcaklık saklama süresini azaltır.

SR01.FR04.Rev.1 27.01.2017
Yayın tarihi : 25.03.2019
Revizyon Tarihi /No: -/0

1/2

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

Uygulama
Hızlı ıslatma etkisi sebebiyle bobin boyama, haşıl sökme ve ön fikse işlemlerinde kullanım için özellikle
uygundur.
Haşıl Sökme
0.3 - 1 g/l
3 - 5 g/l
0.5
g/l

COS WET QT CONC
COS SIZE DS CONC
CaCl2

Pad batch, 50 - 70° C de kapla, 4 – 8 saat oda sıcaklığında batch. Enzimler ile iyi uyumu ve iyi ıslatma ve yıkama
kuvveti sayesinde temizlik ve emilim derecesi artar.
Ön Fiksede Islatıcı olarak
0.3 - 1 %

COS WET QT CONC

Bobin Boyamada Islatıcı olarak
0.3 - 1 %

COS WET QT CONC

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.

SR01.FR04.Rev.1 27.01.2017
Yayın tarihi : 25.03.2019
Revizyon Tarihi /No: -/0

2/2

