
 

 
 

PES Lee soap 
 

الیاف)جایگزین سود و  یشوینده  قوی پس از رنگرزی در محیط های اسیدی جهت بر طرف نمودن رنگهای تثبیت نشده دیسپرس از رو

 هیدرو(

  سولفواکسیلیتپايه شيميايي                  :  

آنیونیك يوني                : خاصيت   

تا کدر مایع  بي رنگ شكل ظاهري                  :   

   PH 5%            : 9باالتر از  

 

 خواص 

 محیط های اسیدیباال در  پاک کنندگيدارای خاصیت شستشویي و  -

 دارای خاصیت  باالی دیسپرس کنندگي مواد اضافي از روی پارچه  -

 اسیدی دارای پایداری کامل در محیطهای -

 بدون کف و قابل استفاده در ماشین رنگرزی جت  -

 ر نمي شودمموجب افزایش اولیگو  -

 سازگار با مواد آنیونیك و نانینویك ، با مواد کاتیونیك رسوب مي کند -

 ناسازگار با پراکساید و سایر مواد اکسید کننده -

اسیدی نیاز به پروسه زمان بر خنثي سازی در روشهای معمول ریداکشن کلیر نمي باشد و در زمان عملیات  PHبعلت تاثیر این ماده در  -

 صرفه جویي مي نماید.

 PH  باشد و هرچه  5/4در هنگام استفاده از این ماده باید کمتر ازPH پس از تاثیر کامل ماده است. باشد تاثیر ماده بیشتر  کمتر

 شود. تقریبا خنثي مي PHشوینده 

 مقدار مصرف      

 

 دارد.PH اکریلیك میزان مورد نیاز بستگي به عمق رنگ  و -شستشوی پس از رنگرزی پلي استر و پلي استر -1

 کاهش یابد: 5/4به زیر  PHگرم بر لیتر اسید استیك  2تا  5/0حتما با 

 : g/l Lee soap PES 1/5- 1  برای شیدهای متوسط 

 g/l Lee soap PES 2/5 – 1/5برای شیدهای تیره 

 گرم و سرددرجه سانتي گراد سپس آبکشي  00-00دقیقه در دمای  20تا  10شستشو به مدت  

 حمام شستشو 6نسخه شستشوی مداوم برای شستشوی پارچه پلي استر در  -2

   60°حمام اول آب  -1

 Leesoap PES    2-3  g/lاسید استیك(   PH ˂4)00°حمام دوم آب  -2

 Leesoap PES    1-2  g/lاسید استیك(   PH ˂4)00°حمام سوم آب  -3

 90°حمام چهارم آب  -4
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  09°آب  پنجمحمام   -5

 69°حمام ششم آب   -6

 

 

 برای شستشوی پس از رنگرزی استات سلولز -3

0/5 g/l Acetic Acid 
1 g/l Lee soap PES 

 

 قبل از رنگرزی قسمت سلولزی با Lee soap PESدر شستشوی پس از رنگرزی پلی استر/سلولز حتما باید بقایای ماده  -4

 

 گردد.رنگهای راکتیو برطرف 

 

کیلوگرمی 099و  69بشکه های بسته بندی:   

0   
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