ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

COS WET WY MERC CONC
Merserize Islatıcı

Özellikler
COS WET WY MERC CONC aşağıda belirtilen özellikleri nedeniyle pamuk ipliği ve dokuma kumaşın merserize
haline getirilmesinde son derece etkili bir yardımcı maddedir.
- Düşük oranda köpüklenme yapar
- Islatma ve çekme gücünde hayli fazla iyileşme
- Kolay işleme
- Atık merserize çözeltiyi evapore ederken dayanıklılığını korur

Teknik bilgiler

Görünüm

Saydam, sarımsı sıvı

İyonik özelliği

Anyonik

Kimyasal özelliği

anyonik yüzey aktif madde kombinasyonu

Yoğunluk (20° C de)

yaklaşık 1

pH

8-10 arası

Çözünürlük

soğuk su ile herhangi bir oranda çözünebilir.

Uyumluluğu

Anyonik ve noniyonikler ile uyumludur.

Depolama Dayanıklılığı

Kapalı orijinal ambalajında 1 yıldır.
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Uygulama
COS WET WY MERC CONC pamuk ipliğinin ve dokuma kumaşın merserizasyonunda özellikle uygundur ve
yüksek alkali stabilitesi ile ıslatma maddesi olarak CRC flottesinde de (alkali pişirme) kullanılır.
İstenen COS WET WY MERC CONC miktarı seyreltilmemiş kullanıma hazır merserizasyon flottesine eklenir ve iyi
karıştırılır. Bu, CRC flottesinde yapılacak uygulamada da aynıdır.
Uygulama miktarı:
Malzeme

COS WET WY MERC CONC

Pamuk ipliği, ham
Pamuk ipliği, pişirerek
Pamuklu dokuma kumaş, ham
Pamuklu dokuma kumaş, pişirerek

4 – 8 ml/l
2 – 4 ml/l
3 – 6 ml/l
2 – 3 ml/l

Merserize flottesine konan COS WET WY MERC CONC’un olağanüstü ıslatma gücü ham pamuk ipliği ve dokuma
kumaşına sorunsuz bir merserizasyon sağlar (ham merserizasyon). Tek örnek bir merserize etki kazandırmak
için işlenmemiş ürünlerin (haşılı sökülmüş, kaynatılarak pişirilmiş, kasarlanmış) COS WET WY MERC CONC
ilavesi ile merserize edilmesi çok avantajlıdır.
COS WET WY MERC CONC kullanılarak merserize edilen ham ürünlerde :
-Parlaklık artar
-Tam yumuşak bir tutum sağlanır
-Yüksek ilk ve son çekme temin edilir
-Mamule bir örnek görünüm kazandırılır
-Boya adsorpsiyonunu artırır
-Fazla bükümlü iplikte ve sıkı dokunmuş kumaşlarda bile optimum penetrasyonu ve mamulü ıslatması yoluyla
mükemmel sonuçları garantiler.
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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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