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فلوئيدول GB 100
ماده چربيگيري

ماهيت

 :تركيبي از الكيل پلي گليكول اتر

شكل ظاهري

 :مايع بيرنگ

غلظت

%011 :

خاصيت يوني

 :نانيونيك

) %01( PH

7 + 1/5 :

طرز مصرف

 :با آب گرم به نسبت حداقل  0 : 3رقيق شده سپس مصرف شود .

محدوده كاربرد  :در مراحل خيساندن  ،آهك زني  ،آهك زدايي  ،آنزيم زني  ،چربيگيري و شستشوي اسيدي در دباغي مجدد كااربرد
دارد .
توصيه

 :جهت مصرف ابتدا بايستي با مقدار كافي آب مخلوط و سپس مصرف گردد .

خواص

 :فلوئيادول  GB 100داراي قادر چربيگياري عاالي باوده و باديه جهات باراي چربيگياري پوساتهاي گوسانددي
كامالًمداسب ميباشد .
فلوئيدول  GB 100پايداري بسيار خوبي در آب سخت داشته و در برابار ماواد آنيونياك و كاتيونياك كاامالً پايادار
ميباشد .
فلوئيدول  GB 100قابل مصرف در مراحل اسيدي و همراه با اسيد ميباشد .
فلوئيدول  GB 100در صور استناده همراه با حاللهاي آلي از جمله ننت  .... ،در مرحله چربيگيري نتايج بي نظيري
از خود بروز ميدهد هر چدد جهت حصول نتايج عالي نيازي به استناده از ايه حاللها نبوده و به تدهايي نيزجوابگو است.

شرايط انبارداري  :در محل سرپوشيده و دماي  51-55درجه نگهداري شود  .در مجاور سرما امكان سنت شدن ماده وجاود دارد كاه
جهت استناده بايستي توسط حرار و هم زدن به حالت اوليه برگردانده شود .
مدت انبارداري  :در صور رعايت شرايط انبارداري حداقل به مد  05ماه قابل نگهداري است.
مثال  : 0خيساندن در پدل يا درام
 %1/0-1/5فلوئيدول GB 100
 %1/8لي سوک KTP
نسخ فوق بر اساس آزمايشا و شرايط آزمايشگاهي تدظيم گرديده و در شرايط مختلف ،احتمال كسب نتايج متناو وجود دارد.
در صور كسب هرگونه نتايج متناو با توجه به شرايط متناو  ،هيچگونه تعهدي متوجه شركت سمدد گستر شيمي نمي باشد.
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نسخ فوق بر اساس آزمايشا و شرايط آزمايشگاهي تدظيم گرديده است .
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مثال 1

 :خيساندن در پدل يا درام
 %0/1-0/2فلوئيدول GB 100
 %0/8لی سوک KTP

مثال 2

 :شستشوي اسيدي وت بلوها
 %150آب  55درجه
 %0/2فلوئيدول GB 100
 %0/2اسيد فرميك

مثال 3

 50دقيقه

 :چربيگيري پوستهاي گوسفندي ( شروع عمل در محيط بدون آب )
 %2فلوئيدول GB 100

 55دقيقه

 %1-1/5فلوئيدول GB 100

 00دقيقه

 %100 +آب  55درجه

 20دقيقه

 %100 +آب  55درجه

 20دقيقه

تخليه
شستشو

نسخ فوق بر اساس آزمايشات و شرايط آزمايشگاهی تنظيم گرديده و در شرايط مختلف ،احتمال کسب نتايج متفاوت وجود دارد.
در صورت کسب هرگونه نتايج متفاوت با توجه به شرايط متفاوت ،هيچگونه تعهدي متوجه شرکت سمند گستر شيمی نمی باشد.
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