
 

  

 

 

1 GBdensol FM عامل مساعد(Catalyst)  ويستخدم بنسبه ربع الراتنجات للراتنجات.   

2 GBresin PC  تحتوي على عامل مساعد  ،راتنجات لسهولة المكوه لالقمشة القطنية ومخاليطها وتقليل الكرمشة بعد الغسيل.Formaldehyde Free  

3 
GBresin ECO مع تثبيت العرض والطول ومخاليطها وتقليل الكرمشة بعد الغسيل لسهولة المكوه لألقمشة القطنيةاقتصاديه اتنجات ر Formaldehyde Free  

 OeKo Standard 100وتتوافق مع اشتراطات الـوعند الغمربالماء بعد التجهيز تعطي ملمس انعم 

4 
GBresin CPN  مع تثبيت العرض والطول ومخاليطها وتقليل الكرمشة بعد الغسيل لسهولة المكوه لألقمشة القطنيةمركزه راتنجات  Formaldehyde Free  

 .OeKo Standard 100تتوافق مع اشتراطات الـوعند الغمربالماء بعد التجهيز تعطي ملمس انعم و

5 
GBressin FF  مع تثبيت العرض والطول راتنجات لسهولة المكوه لألقمشة القطنية ومخاليطها وتقليل الكرمشة بعد الغسيللل  اعلي تركيز Formaldehyde 

  Freeتتوافق مع اشتراطات الـوعند الغمربالماء بعد التجهيز تعطي ملمس انعم وOeKo Standard 100   احتياج الضافه كتاليستال     

6 
GBresin M 70 *ولتجهيزاالقطان  وخاصة الفسكوز يمنحها تجهيز اسفنجي **. راتنجات لتجهيز البولي استر ومع زياده الكميه تعطي ملىء للخامه.    

 . وتقليل كميه البندر المستخدمه خواص الغسيل واالحتكاك البيجمنت لتحسينويستخدم فى طباعة ***

7 GBret GB  بولى يورثان للتجهيز الراقى وال يحتاجCatalyst  والوبرة. التفزير والزحلقهحجم مختلف وتقليل ووتحصل على ملمس ناعم  فقط تجفيف 

8 GBret GB D  وكفيلم ذو ملمس الجلد في  الراقيللتجهيز  المركز  يورثانبوليTOP coating. 

9 GBret GB NEW وال يحتاج  بولى يورثان للتجهيز الراقىCatalyst  الرويستخدم كبندر في صباغه البيجمنت علي الفووتحصل على ملمس ناعم حجم مختلف  فقط تجفيف 

10 GBsmooth SES conc  ومليء الخامات  ومتانه ويحسن من سهوله الكي  يعطي نعومة فائقةو الي اي تركيز مطلوب يمكن تخفيفه بالماءسليكون مركز      

11 GBhydrophilic SES conc كما يستخدم فى الطباعة بيجمنت كمنعم , العطاء تشرب وسخاوه يمكن تخفيفه بالماء  سيليكون مركز  

12 GBsilicon GB  سيليكون مركزMicro Emulsion  العطاء تشرب وسخاوه very soft handle , كما يستخدم فى الطباعة بيجمنت كمنعم  

13 GBsilicon ME تشرب وسخاوه  إلعطاء اقتصادي  سيليكون Micro Emulsion   كما يستخدم فى الطباعة بيجمنت كمنعم  . 

14 GBsilicon MM  ومتانه ويحسن من سهوله الكي ومليء الخامات  يعطي نعومة فائقةاقتصادي سليكون 

15 GBsilicon SIE ومتانه ويحسن من سهوله الكي ومليء الخامات سليكون مركز يعطي نعومة فائقة       
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16 GBsilicon SKS D  وسهولة الحياكة. مع نعومة فائقة يعطى حجم فى التجهيز اقتصاديسليكون 

17 GBsilicon SKS New  نعومه مع تشرب وخاصه لتجهيز الفوطه والقميصسليكون يعطى سهولة الحياكة و . 

18 GBsilicon SKS Plus   وكماده واحده في التجهيز  فائقة و سهولة الحياكةسليكون يعطى حجم فى التجهيز مع نعومة 

19 GBsilicon Excel  فى التجهيز مع نعومةو سهولة الحياكة و   ملمس سخىيعطى   خاص سليكون          more lose and smooth handle 

20 GBsilicon Supra ويمكن استخدمه فى االحواض والجيت و سهولة الحياكة فى التجهيز نعومة فائقةيعطى  خاص  سليكونsoft handle 

21 GBsoft D ال يحتوي علي بارافن وال يحتوي علي سليكون مع سهولة الحياكة  تطرية اقتصادية ال تحدث أصفرارا  لالبيض وااللوان . 

22 GBsoft D new  ال يحتوي علي بارافن وال يحتوي علي سليكون   واعطاء اعلي كستره ممكنهتطرية اقتصادية ال تحدث أصفرارا  لالبيض وااللوان   

23 GBsoft GB  وال تحتوى على سيليكون وال بارافن واكس لالبيض وااللوان مع سهولة الحياكة . مع تنعيم وتقليل الكهرباء االستاتيكيةمركزه تطرية 

24 GBsoft NF liquid ولالغراض المنزليهمنعم مركز  وال تحتوى على سيليكون وال بارافن واكس. تطرية متعادلة لتقليل الكهرباء األستاتيكية لألبيض واأللوان 

25 GBsoft Nf Plus مركزمنعم   (تطرية  (pasty   سهوله التخفيف بالماء للتركيز المراد وال تحتوى على سيليكون وال بارافن واكس.  لألبيض واأللوان 

26 GBsoft Extra منعم مركز  (تطرية   (liquid   وال تحتوى على سيليكون وال بارافن واكس سهوله التخفيف بالماء للتركيز المراد لألبيض واأللوان و 

27 GBpolyethylene PEP  التجهيز ولمعان وتحسين خواص وسهولة الحياكةعامل تنعيم . 

28 GBpolyethylene PEP conc  جدا مركز   التجهيز ولمعان وتحسين خواص وسهولة الحياكةعامل تنعيم. 

29 GBadditive JAS االحتكاك عند خصوصا الرائحة وتظهر الغسيل مرات من لعديد ثابته وهى النهائى التجهيز عند الياسمين رائحة والمنسوجات االقمشة اعطاء. 

30 GBadditive LAV  عند التجهيز النهائى وهى ثابته لعديد من مرات الغسيل وتظهر الرائحة خصوصا  عند االحتكاك.  رائحة الالفندراعطاء االقمشة والمنسوجات 
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31 GBcolor deepening UK  نعومه في تجهيز االقمشه تشرب وو القطن كما يعطي  االزرق واالسود الصباغ البوليستر زياده في عمق اللوانالعطاء   مركزديسبرشن 

32 
GBdry & cool finish  
 

 ال تحتاج الضافه سليكون وال تطريه و مانع للكهرباء االستاتيكيةو dry & cool effectsتعطي ماده للتجهيز 

 يزيد من التشرب GBdetergent SRM conc أضافه  ◘        ويمنع التصاق االتربه  واالتساخات◘

33 
GBmoisture wicking   PES 
 

 moisture wickingومانع للكهرباء االستاتيكية وخاصة للخامات الصناعية وتعطي  المتصاص العرقللتجهيز  التركيزماده واحده عاليه 

 ويعطي تشرب اعلي للخامات وخاصة مع أضافه    GBdetergent SRM conc ويمنع التصاق االتربه  واالتساخات 

34 GBsmooth  silicon Resin  SR  مع تثبيت العرض والطول   وتقليل الكرمشة بعد الغسيلوال تحتاج كتاليست القطنية ومخاليطها  المكوه لألقمشةراتنجات لسهولة 

      formaldehyde free اعلي نعومه لسطح الخاماتتعطي  و 

35 
GBanti-scratch silicon Resin 

AR 
 مع تثبيت العرض والطول   وتقليل الكرمشة بعد الغسيلوال تحتاج كتاليست القطنية ومخاليطها  راتنجات لسهولة المكوه لألقمشة

      formaldehyde free مانع للخدشو             

36 
GBhydrophilic silicon Resin  HR تثبيت العرض والطولمع   وتقليل الكرمشة بعد الغسيلوال تحتاج كتاليست القطنية ومخاليطها  راتنجات لسهولة المكوه لألقمشة  

 formaldehyde free  سخاوه  تعطي  و           
  

37 
GBanti-scratch- smooth 

silicon Resin  ASR 
  مع تثبيت العرض والطول  وتقليل الكرمشة بعد الغسيلوال تحتاج كتاليست القطنية ومخاليطها  راتنجات لسهولة المكوه لألقمشة

 formaldehyde free  مانع للخدشو   اعلي نعومه لسطح الخاماتتعطي  و              

38 
GBanti-scratch- hydrophilic 

silicon Resin  AHR 
  مع تثبيت العرض والطول  وتقليل الكرمشة بعد الغسيلوال تحتاج كتاليست القطنية ومخاليطها  راتنجات لسهولة المكوه لألقمشة

 formaldehyde free   مانع للخدشو   سخاوه تعطي  و              

39 
GBsmooth-soft  
silicon Resin SSR 

  مع تثبيت العرض والطول  وتقليل الكرمشة بعد الغسيلوال تحتاج كتاليست القطنية ومخاليطها  راتنجات لسهولة المكوه لألقمشة

      formaldehyde free سخاوه و   اعلي نعومه لسطح الخاماتتعطي  و            


