
 

 

 

 

 0N10   لی استاتیک

 استاتیک  یآنت

 

 

 بزرگ آلكانول فسفريک اسید استر   ی:    مولكولها          یپايه شیمیاي

 :   آنیونیک          یخاصیت  يون

 :   مايع زرد رنگ شفاف           یشكل ظاهر

PH  10%                :8 - 7          

 %011:      اکتیويته

 میباشد یدرجه ( با هر نسبت 61:  قابل حل شدن با آب گرم )          یحل شوندگ

 

 خواص                      

 را در مراحل تولید ظاهر میسازد . یمناسب یاستاتیك یآنت خاصیتN100 لی استاتیک
 

 

 مقدار ومحدوده کاربرد

 

گردد . همچنین از  یمصرف م یاستات و ترکیبات آنها با الیاف طبیع ی، تر یالیاف مصنوع یبررو N100 لی استاتیک

را در موارد زير  N100 لی استاتیکد الكتريسیته در عملیات تكمیل استفاده میشود . ــاز تولی یمنظور جلوگیر ن بهآ

 میتوان بكار برد :

 یالیاف ، نخ و پارچه بعد از رنگرز یبر رو یدر عملیات نهاي-   -

 از تولید الكتريسیته  یپارچه مثل کالندرو پرس جهت جلوگیر یدر تكمیل نهاي -  -

 یمعدن ی، بخصوص انواع روغنها یريسندگ یاستاتیک جهت تهیه روغنها یماده آنت -  -

 در ريسندگی -

 ./10 -/.0 %  سیستم فاستونی )درصد وزنی( - -

 /.0-/. 00 % سیستم نیمه فاستونی )درصد وزنی( - -

 ./10 –/. 0%  )درصد وزنی(ن اند اپنخ  - -

. 
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 روش استفاده

 .قابل استفاده میباشد یروش اسپر ی، بخوب یرمق كش یدر روش پد و انواع روشها N100 لی استاتیک

گردد : یمقادير زير پيشنهاد م  

  PES     :  0.2 – 0.5 % 

  PA       :  0.1 – 0.2 %              Pick Up 

  PAC    : 0.1 – 0.2 % 

  AC      : 0.05 – 0.2 % 
 

 

 گردد مقدار مصرف اثر چالننده دارد . یدر روش پد استفاده م  N100 لی استاتیکكه  یهنگام

 

 مثال :

% 2/0برداشت مورد نياز  :    

%00اثر چالننده           :    

 گرم/ليتر       3/33  =       0/2  *  0000       =    درصد برداشت  *  0000    =   گرم/ليتر

درصد اثر چالننده                       00                                              

 

 بیشتری پیشنهاد می گردد . N100 لی استاتیک در مثال فوق غلظت

 

 

 % 20 – 00  یفاستون یو در سيستم ريسندگ % 01 – 0 یپشم یبسته به تركيب كاال در سيستم ريسندگ -

 گردد . یجايگزين N100 لی استاتيکاز مقدار روغن توسط 

 

 

 ماه 21:                      یمدت انباردار

 

 

 

 

 


