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Özellikler Sütun1 Properties
Sütun2

Kimyasal yapısı: Fenolik derivat Sentetik Retenaj Maddesi Chemical nature: Fenolic derivative Synthetic retanning agent

Görünüm: Açık kahverengi toz                            Appearence: Light brown powder

Aktif Madde: Yaklaşık  100 %                                                   Active matter: Approx. 100%

pH : Yaklaşık 4.5 pH value: Approx. 4.5

İyonik Yapısı: Anyonik Charge: Anionic

Açıklama Description

Uygulamalar Application

KEEP FROM FREEZING; CAN BE STORE FOR 6 MONTHS BETWEEN +5 AND +35°C.

DONMAYA KARŞI KORUYUNUZ;  +5 İLE +35°C ARASINDA 6 AY DEPOLANABİLİR. 

ZETAN OS  is a fenolic derivative. ZETAN OS  bir fenolik derivattır.

ZETAN OS  krom tabaklanmış derilerin retenajında 

kullanıldığında deriye dolgunluk ve sıkılık kazandırır ve bitkisel 

tabaklayıcı tüketimini ve penetrasyonunu arttırır.

Tüm doğal ve sentetik tabaklayıcılar ile birlikte kullanılabilir ve 

ayrıca tüm bitkisel tabaklama işleminin ön tabaklaması icin 

uygundur.

Kullanım türüne bağlı olarak krom tabaklanmış derilerin 

retenajında traşlı ağırlıktan % 2-4 arasında, bitkisel 

tabaklamanın ön tabaklama işleminde %3-6 arasında tola 

ağırlığı üzerinden kullanımı uygun olur.  

ZETAN OS gives fullness and firmness to flank when used in the 

retanning to chrome tanned hides and improves the 

penetration anh exhaustion of vegetable  tanning liquors.

It is compatible with all syntetic and natural tannins and it is 

also suitable for the pre-tannage of all vegetable aricles.

Indicated dosage depends on the kind of use :when used in the 

retanning of chrome tanned hides ,is 2 to 4 % on shaved 

weight,when used in the vegetable pre-tannage , it is 3 to 6 % 

on pelt weight. 
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DProduct Information

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. 

ZETAN  OS

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. 

http://www.zeta.com.tr/

