
 

 

 
                                 

Bu bültende verilen bilgiler ve kullanım önerileri firmamızın bilgileri ışığında olmakla beraber herhangi bir garanti içermemektedirler.Uygulama 
şartları ve kullanılan hammaddeler , tamamen kullanıcının sorumluluğunda olmak üzere değişik sonuçlar elde edilebilir.  
 
The information and use advice given in this technical bulletin relies on the present state of our knowledge, but they don't represent any 
guarantee.The particular application and the raw materials may lead to different results of total responsibility of the user.  
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Özellikler Features 
Kimyasal Yapısı : Modifiye Dimetil Amin karışımı 
Görünümü : Açık sıvı 
Kuru Madde : Yaklaşık 47 %  
pH 10 % sol : Yaklaşık 6 
İyonik Yapısı : Anyonik 
 

Blend of modified dimetiyl amino compounds 
Clear liquid 
About 47% 
About 6 
Anionic 

  
 
 
 

Açıklama 
ZETACAL DS modifiye Dimetil amin karışımı bazlı kireçlik 
yardımcı malzemesidir. 
 

Description 
ZETACAL DS is a liming auxiliary product based on a 
blend of modified dimetiyl amino compounds. 

Temel Uygulamalar 
ZETACAL DS kireçlik yardımcı malzemesidir ve kireç ve 
sülfite eklenerek kullanıldığında daha hızlı ve efektif 
etkisi vardır. 
ZETACAL DS, ZETASOL AF ile birlikte kullanıldığında atık 
sudaki kirlilik miktarını azaltmak mümkündür.  
Böylelikle deriler daha temiz ve esnek olurlar. 
ZETACAL DS derilerde olabilecek kırışıklıkları giderici bir 
ürün olarak da kullanıldığından, sonuçta deri alanını 
genişletir. 
ZETACAL DS kullanımında nitroaminler veya amonyak 
gazı çıkarmaz. 
Kullanım miktarı deri çeşidine göre değişiklik 
göstersede %1.5 dan az olmamalıdır. 
 

Main Applications 
ZETACAL DS is a liming auxiliery which, added to lime 
and sulphide, allows to obtain a faster and more 
efficacious action. 
Using ZETACAL DS together with ZETASOL AF, it is 
possible to reduce the pollution charge of waste water. 
Hides thus obtained are clearer and more relaxed. 
ZETACAL DS acts as an anti-wrinkle agent improving the 
final  yield of leather. 
ZETACAL DS does not produce any nitrosamines by-
products or ammoniac gases. 
Dosage is depending on kind of hides to be treated but, 
anyway, not less than 1.5 %. 

 
 

ZETACAL   DS 

  

 

 

 

 

 


