Miscellaneous
الهيدرو الوحيد االعلي في التركيز ويعطي اعلي عمق في صباغه الجينز واألقل في الرائحة واألقل غبارا وخالي من المعادن الثقيلة
ويعطي اعلي تنظيف للبوليستر في غسيل المصبوغ والمطبوع ويعطي اعلي عمق في صباغه ال  VATوكذلك غسيل الماكينات
منع تلطيش االرضية المطبوعة والمصبوغة عند غسيلها وخاصة لاللوان القليلة الثبات ،ويفضل في وسط قاعدي كما يستخدم كمزيل للدم
انزيم للتجهيز الراقى وتقليل الوبرة ويعمل كحامض مركز فى معالجة خامات الجينز ينتج بالطلب.
انزيم مركز للتجهيز الراقى وتقليل الوبرة  ،ويعمل كحامض مركز فى معالجة خامات الجينز ينتج بالطلب.
انزيم الزالة البوش ويعمل كحامض اقتصادى فى معالجة خامات الجينز ينتج بالطلب
انزيم مركز الزالة البوش  ،ويعمل كحامض اقتصادى فى معالجة خامات الجينز ينتج بالطلب.
انزيم مزيل لالكسجين ينتج بالطلب
انزيم مركز مزيل لالكسجين ينتج بالطلب
بودر خاص للغسيل ولمنع تلطيش االرضية المطبوعة والمصبوغة عند غسيلها وخاصة لاللوان القليلة الثبات فقط بعد الغسيل بالماء الجاري يستخدم
علي نفس درجه الحراره لمده  use 1-2 g/l 20 minويمنع اي توجد للفورمالديهيد علي جميع الخامات وكذلك البكتيريا والفيروسات
مانع رغوة اقتصادي
مانع رغوة مركز جدا .
مانع رغوة مركز بودر لكافه انواع الصابون

عامل انتاج رغوه و بلل متعادل اقتصادى متعدد االغراض فى السجاد والموكيت والشامبو و انتاج رغوه لمكافحه الحريق وخالفه…
مثبت و عامل انتاج رغوه لطباعه الفوم
مبطى تفاعل وعامل تسويه الصباغ االكليرك.
تحسين خواص البلل للصباغة والطباعة رياكتف ودايركت (مثبت( لتقليل الكلور في الماء وحمامات السباحه
احدث مانع بلل وازالة االتساخات واالتربه ويعمل كمضاد للجراثيم والباكتريا ومضادات الفطريات

GBhydro Royal
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GBantibackstaining
GBbiopolish Enzyme
GBbiopolish Enzyme Extra
GBdesizing Enzyme
GBdesizing Enzyme Extra
GBperoxid killer Enzyme
GBperoxid killer Enzyme Extra
GBlanon Wash Off Co
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GBdefoamer E
GBantifoam
GBantifoam Z powder
GBfoam producer FP
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14 GBacrylic Retarder
15 GBlanon Fixer
16 GBstain Repellent FC

Miscellaneous
عجينة الصق لكافة االغراض .
مادة اقتصاديه لمليء االقمشة الصقة لكافة االغراض
مادة مركزه لمليء االقمشة الصقة لكافة االغراض
عامل تسوية وإزالة لالندرثرين والرياكتيف الزياده و … كما انه يمنع تلطيش االرضية المطبوعة عند غسيلها لكافة االصباغ.
تقليل الوبرة فى تجهيز االقمشة المختلفة .
مبطئ لالشتعال لخامات النسج ،كما يستخدم كمطهر ومزيل بيولوجي في المستشفيات و معالجه المياه
مانع بلل اقتصادى لالقطان والبولستر و  ...ويعطي مليء للخامات مع امكانيه تلوينه بالبيجمنت وال تحتاج الي بندر .
ومع زياده الكميه تعطي ملىء للخامات الصناعيه كتجهيز الكارتون Formaldehyde free, Soil release & APEO free
اقوي مانع للكهرباء االستاتيكية و خاصة للخامات الصناعية ويعطي تشرب للخامات وخاصه مع اضافه GBdetergent SRM conc
ويمنع التصاق االتربه واالتساخات وخاصه في التجهيز ضد البلل ومنع الباكتريا ويستخدم في جميع المراحل
• كما يستخدم كمطهر ومزيل بيولوجى في المستشفيات
• مانع وقاتل للباكتيريا لخامات النسيج
• highly ecological
• الستخدامها في حمامات السباحة بدال من منتجات الكلور
• وكذلك معالجة المياه ضد البكتيريا والفطريات والطحالب

GBadhesive Paste
GBfillerVA
GBfillerVA Plus
GBstripper & leveler A
GBantipilling HVN ECO
GBflame Retardant
GBRepel HP
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24 GBantistatic APE
25 GBantibacteria

