Dyeing
مانع هجرة اقتصادى فى الصباغة المستمره للبٌجمنت والدٌسبرس وال ٌحدث رغوه
كما ٌستخدم لزٌاده التغلغل وتعمٌق االلوان وكعامل تسوٌه وانتشار فً طباعه الرٌاكتف
بفر ثابت حامض عضوى غٌر متطاٌر سائل مركز جدا اقوى من الخل بنسبة .% 50
بفر حامض عضوى غٌر متطاٌر سائل مركز اقوى من الخل بنسبة  % 25اقتصادى ,
قلٌل الرائحه واالقل فً جمٌع االحماض تاثٌرا علً االنسان .
بفر قاعدي للصباغة رٌاكتٌف مع عامل تسوٌة وزٌادة عمق اللون بدٌل الصودا اش.
,مزٌل انسداد المواسٌر وزٌادة عمق اللون +مزٌل انسداد المواسٌر .
عامل أنتشاروتسوٌه لكافة اإلغراض سائل مركز ذو خصائص ممٌزة" بدون ترسٌبات  -ال ٌؤثر علً درجة لون الصباغة".
عامل انتشار بودر لصباغه االقمشه والمنسوجات ذو خصائص ممٌزة " فاتح اللون  -بدون ترسٌبات  -ال ٌؤثر علً درجة لون الصباغة".
عامل اختزال لغسٌل البولى استر بعد الصباغة ( البدٌل العصرى للهٌدرو ) وخاصة البولى استر قطن ٌضاف الى اي وسط وٌوفر الوقت
وكمٌة المٌاة واستخدام الصودا وصالح جدا للبٌئة ومنافس سعرٌا .
عامل انتشار وتسوٌه اقتصادى وحماٌة وإزاله عسوره فً صباغة وغسٌل اإلقطان ومخالٌط اإلقطان
عامل انتشار وتسوٌه وحماٌة وازالة عسورة فى صباغة وغسٌل االقطان ومخالٌط االقطان
ٌستخدم فى مجال صناعات الصابون والمنظفات لتأكٌد عدم التصاق المواد الغرٌبة بعد غسٌلها
اعلً تركٌز لعامل انتشار وتسوٌه وحماٌة وازالت عسورة فى صباغت وغسٌل االقطان ومخالٌط االقطان .
ٌستخدم فى مجال صناعات الصابون والمنظفات كعامل انتشار قوى للتنظٌف الجٌد لتأكٌد عدم التصاق المواد الغرٌبة بعد غسٌلها
حٌث من اآلن ٌمكنكم استخدام مادة واحدة فقط وهً مركزة لغسٌل الرٌاكتف المصبوغ والمطبوع.
و تتمٌز باألتى ٌ :تم باستخدام  % 1علً حرارة من )  ( 90 - 50مئوٌة لمدة  10-25دقٌقه
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عامل تسوٌة وتشرب لصباغة وطباعه الصوف والنٌلون واالكرٌلك.

عامل تسوٌة مركز لحل اصعب مشاكل الصباغة البولى استر كما انه ٌستخدم فى تغلغل الطباعة للوجه االخر وخاصة طباعة االعالم .
عامل تسوٌة اقتصادي لحل اصعب مشاكل الصباغة البولى استر كما انه ٌستخدم فى تغلغل الطباعة للوجه االخر وخاصة طباعة االعالم .
عامل تسوٌة لألنداثرٌن وٌستخدمه البعض فً صباغة البٌجمٌنت.
عامل انتشار وتسوٌة  ,فقط ماده واحده اقتصادٌه لصباغة البولً استر ,وحامض عضوي بفر غٌر متطاٌر لٌس له تأثٌر ضار على اإلنسان والبٌئة
 ٌمكن استخدامه فً غسٌل البولٌستر بعد الصباغه فً نفس الوسط كعامل منظف حامضًعامل تسوٌة وانتشار اقتصادى وتقلٌل ترسٌب الـ  oligomersلصباغة البولى استر وكذلك الصباغة على حرارة .atmospheric
بدٌل الكارٌر الصالح للبٌئة وهو ( فقط مادة واحدة لصباغة البولى استر ).
عامل تسوٌة وانتشار مركز وتقلٌل ترسٌب الـ  oligomersلصباغة البولى استر وكذلك الصباغة على حرارة .atmospheric
بدٌل الكارٌرالصالح للبٌئة وهو ( فقط مادة واحدة لصباغة البولى استر ).
مادة لتثبٌت ابعاد الصوف اثناء الصباغة وكذلك تستخدم كحامض الزالة االمالح المعدنٌة .
غسٌل اصباغ الرٌاكتٌف بكافة انواعها وهو مركز جداً ٌقلل من وقت الغسٌل وٌعطى خواص اعلى للغسٌل
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