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ZETAN S
Özellikler
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Sütun1

Properties

Kimyasal yapısı:

Melamin Bazlı Sentetik Retenaj Maddesi

Chemical nature:

Melaminic based Synthetic retanning agent

Görünüm:

Bej toz

Appearence:

Beige powder

Aktif Madde:

Yaklaşık 100 %

Active matter:

Approx. 100%

pH :

Yaklaşık 10

pH value:

Approx. 10

İyonik Yapısı:

Anyonik

Charge:

Anionic

Açıklama

Description

ZETAN S Melamin bazlı sentetik retenaj malzemesidir.

ZETAN S is a melaminic based synthetic retanning agent.

Uygulamalar

Application

ZETAN S kollagen için yüksek afiniteli retenaj malzemesidir.
ZETAN S gibi tabaklama ile sinerjik efekt kazandıran malzemeler
deriye çok yumuşak ve sıkı deri verirler.
ZETAN S sudaki kısmi alkali çözünürlüğünü arttırır. Anyonik
olması nedeniyle boyamada da yardımcı olur.
Önerilen dozaj %3-7 arasında değişir.
Bitkisel dolgularla birlikte kulanılabildiği gibi, tek başına veya
diğer sentetik tanenlerle de kombine edilerek kullanılabilir.
Kullanmadan önce suda çözmeye gerek kalmaksızın dolaba toz
olarak verilebilir.

ZETAN S is a retanning agent with high affinity for collagen
structure. Synergic effect with tannins, such as ZETAN S, allows
to obtain very soft and firm leather.
The product present partial solubility in ZETAN S water
developing alcalinity. The anionic characteristic facilitates
dyestuff application.
Suggested dosage is normally ranging from 3 to 7 % wt.
It can be used either for 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.

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.
DONMAYA KARŞI KORUYUNUZ; +5 İLE +35°C ARASINDA 6 AY DEPOLANABİLİR.
KEEP FROM FREEZING; CAN BE STORE FOR 6 MONTHS BETWEEN +5 AND +35°C.
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