
 

  

 

 

Printing 
1 GBnatural Thickner FA  متخن طبيعي بديل االلجينات لطباعه البوليستر 

2 GBemlsphire OU   على الدرافيل  ويستخدم في منع ترسيبات السيلكونلجميع االغراض وخاصة ازابة اللون االسود و زيوت السيلكون   % 100املسفير سائل تركيز 

3 GBemulsphire OU  20%   السيلكون . و زيوت  ، لجميع األغراض وخاصة ازاابة اللون األسود % 20املسفير اقتصادي سائل تركيز 

4 GBemulsphire OU  35%  لجميع االغراض وخاصة ازابة اللون االسود و زيوت السيلكون . % 35املسفير سائل تركيز ، 

5 GBemulsphire FSR للتثبيت واملسفير ولتحديد الرسومات.  همادة واحدة  اقتصادي 

6 GBemulsphire  FSR New  واملسفير للحصول على خواص اعلى فى االحتكاك و الغسيل  مركزهمادة واحدة للتثبيت 

7 GBbinder FMD New   للطباعه وثابت لل بندر اقتصادي أكريالتDry clean ويعطى ملمس ناعم وسهوله فى الطباعه مع خواص ممتازة. 

8 GBinder FMD وثابت للـ   أكريالت بندر للطباعةDry clean .ويعطى ملمس ناعم وسهولة فى الطباعة مع خواص ممتازة 

9 GBbinder FM لل  مع  زياده في عمق اللون وثابت  للطباعهمركز  بندر أكريالتDry clean   الطباعه  فى ناعم وسهوله  ملمس ويعطى 

10 GBbinder ETOW  لل وثابت للطباعه أكريالت  بندر نانوDry clean   مع  زياده في عمق اللون  الطباعه وسهوله فىناعم  ملمس ويعطى 

11 GBoxidizer grains  للطباعة والصباغة يمنع اصفرار األلوان ويستخدم فى تبيض االقمشة ذات الخيوط المصبوغة  . واالعلي تركيزا عامل أكسده أنقى حبيبات 

12 GBoxidizer Liquid  اصفرار األلوان ويستخدم فى تبيض االقمشة ذات الخيوط المصبوغةللطباعة والصباغة يمنع  سائلعامل أكسده أنقى 
 .صباغه البوليستر لاللوان الحسساسه لالختزالفي وكذلك 

13 GBwhite Paste Elastic  Paste  ضبط القوام باستخدام  مع على اراضي غوامق  ابيض ناصعالعجينة الجاهزة المرنة والمطاطة الناعمة للطباعةsyn.thickner GPGB.والماء 

14 GBwhite Paste NEW  Paste  مع ضبط القوام باستخدام  الوان مطفيهعجينة اقتصادية جاهزة كاملة للطباعة   .syn.thincker GPGB  والماء 
 ويمكن استخدامها لطفي درجه االلوان وتقليل اللمعان في الطباعه والتجهيز 

15 GBtransparent Paste   عجينة اقتصادية جاهزة كاملة شفافة مركزه جدا ممكن ان تخفف بالماء 
 )لطباعة الوان منوره(     ويمكن تلوينها بكل سهوله GBsyn.thincker GPباستخدام . مع ضبط القوام      للطباعة على اراض غوامق
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16 GBglittering  Paste  اقوى عجينة جاهزة للطباعة الدهبى والفضى وBack coating  النموذجية فى الخواص و يستخدم فى Flock Printing     &Foil 

 والماء.  synthickner GPGBتضبط القوام باستخدام 

17 GBSyn. Thickner GP  لطباعة البجمنت والديسبرس.جدا متخن صناعى مركز 

18 GBsyn.thickner R 
 

 الديسبرس. طباعه و   رياكتف بديل االلجيناتمتخن صناعى مركز لطباعة ال   
     GBsilicon SIE/MM   ينصح بالغسيل الجيد بعد الطباعه ثم التجهيز باستخدام

19 GBreduceing C  powder وال تحتوي علي زنك زالة لالقطان المصبوغة رياكتيف  ال تشتعلبودر ال 
  عامل اختزال لغسيل البولى استر بعد الصباغة والطباعه وصالح جدا للبيئةوك

20 GBreducing H مصبوغه بالوان قابله لالزاله والتي ال تتفاعل مع البيجمنت علي ارضيه قطن الماده الوحيده السائله لالزالة لطباعه بيجمنت         
 ر لاللوان فى طباعة البولى استر وكذلك الصوف والحريماده ازالة سائله 

21 GBresin M 70 ECO * راتنجاتFormaldehyde free   تعمل عند حراره ال تقل عن   °C180 -160    لتجهيز البولي استر 

   .وخاصة الفسكوز يمنحها تجهيز اسفنجي  القطاناولتجهيز**ومع زياده الكميه تعطي ملىء للخامه وتحصل علي تجهيز ثابت  
 وتقليل كميه البندر المستخدمه الغسيل واالحتكاك لتحسين خواص  ويستخدم فى طباعة البيجمنت*** 

22 GBaccelerator PFD  والخامات الصناعية  واالقطان ويساعد على زيادة عمق اللون.   االكليركمثبت ومسرع فى طباعة خامات 

23 GBaccelerator HDF ومخاليطها مع زياده عمق اللون  مثبت ومسرع لطباعة خامات البوليستر 

24 GBdissolver A   مزيب عضوي لألصباغ والبيجمنت ال يحتوى علىAPEO   وال formaldehyde   . مركز وصالح للبيئة 

25 GBpu Water –Base    باستخدام  بولي يوريثان نانو مائي للتلوينsuper pigmentsGB   كحبر للطباعه 

 العطاء اعلي الخواص وانعم ملمس للسطح المطبوع  وكافه الخامات والجلود ويستخدم في طباعه الدهبي والفضي الميتالك والفلوك والفوي
 water -base coatingويستخدم في ال 



 

  

 

 

 

 

26 GBreactive fixing powder بديله واقتصاديه عن  االزاله   مخلوط قلوي خاص لطباعه الرياكتف علي المبلول 
 ولكن تحتاج الي الدقه وااللتزام باالصناف والكميات المذكوره في الوصفه

27 GBreactive resist RR Powder بديله واقتصاديه عن  االزاله   مخلوط ازاله خاص لطباعه الرياكتف علي المبلول 
 ولكن تحتاج الي الدقه وااللتزام باالصناف والكميات المذكوره في الوصفه

28 GBcrosslinker Eco  راتنجات مركزه *Formaldehyde free   تعمل عند حراره ال تقل عن°C180 -160  
 لتجهيز البولي استر ومع زياده الكميه تعطي ملىء للخامه   
 وال تحتاج الي كتاليست  .وخاصة الفسكوز يمنحها تجهيز اسفنجي  القطاناولتجهيز**

 المستخدمهوتقليل كميه البندر  الغسيل واالحتكاك لتحسين خواص  ويستخدم فى طباعة البيجمنت***

29 GBcrosslinker Eco D * راتنجات Formaldehyde free  180-160 تعمل عند حراره ال تقل عن °C 
 لتجهيز البولي استر ومع زياده الكميه تعطي ملىء للخامه            

 وال تحتاج الي كتاليست  . .وخاصة الفسكوز يمنحها تجهيز اسفنجي  القطاناولتجهيز**
 وتقليل كمية البندر المستخدمة.  الغسيل واالحتكاك لتحسين خواص  ويستخدم فى طباعة البيجمنت***

30 GBadhesive RF New وال يستخدم كصمغ دائم الطباعه لزق االقمشه علي مشمع الطباعه وكذلك ترابيزات جداعالي اللزوجه لكافه اغراض مركز صمغ 

31 GBstick spray PB   الصق بالرش لجميع انواع الخامات واالقمشه المنسوجه والغير منسوجه 
 ( coating)لكافه اغراض اللصق والتغطيه  GBsyn.thickener GPوكذلك يمكن زياده القوام باستخدام وتعمل لكافه ترابيزات الطباعه 
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