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Özellikler Sütun1 Properties
Sütun2

Kimyasal yapısı: Sentetik Retenaj Maddesi Chemical nature: Synthetic retanning agent

Görünüm: Açık Kahve Toz                            Appearence: Light brown powder

Aktif Madde: Yaklaşık  96 %                                                   Active matter: Approx. 96%

pH :  Yaklaşık  8                           pH value: 7.5-8.5

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 RX is a synthetic retanning agent.ZETAN RX sentetik retenaj malzemesidir.

ZETAN RX suda tamamen çözünebilen toz retenaj maddesidir.

Kullanımı ile deride mükemmel bir dolgunluk sağlamasının 

yanında, derinin bütününde homojen kalınlık sağlanacağından 

zımpara haslıklarını arttırır.  

ZETAN RX, yağların penetrasyonunu artıracağından, yağlamadan 

önce ve sonra rahatlıkla kullanılabilir.

Bununla beraber krom ve bitkisel dolgularla birlikte 

kulanılabildiği gibi, tek başına veya diğer sentetik tanenlerle de 

kombine edilerek kullanılabilir.

Kullanmadan önce suda çözmeye gerek kalmaksızın dolaba toz 

olarak verilbilir.

ZETAN RX is a completely water soluble powder. It has excellent 

filling features, improves firmness, touch and increases the 

buffing characteristics of leathers.

ZETAN RX can also improve the distribution of fatliquors on the 

surface, by adding it in two steps, before and after the 

fatliquoring.

It can be used either for chrome and vegetable tanning, alone 

or in combination with synthetic and vegetable tannins.

It does not need any pre-dilution, but can be added directly to 

the drum.
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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  RX

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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