TURESIN W 701

Tanımı

:

Genel kullanım amaçlarına uygun protein dolgu. İpeksi tuşeye sahip, yumuşak ve dolgun
deriler sağlar.
Kimyasal Yapısı

:

Özellikleri
Görünüm
Katı Madde (%)
pH (1:10)
Işık Haslığı

:
:
:
:
:

TURESIN W 701

Ambalaj

: 25 Kg Kraft Torba

Depolama

: Ürün 5° - 50°C arası sıcaklıklarda, orjinal ambalajında ve
uluslararası endüstriyel koşullara uygun yerlerde en az oniki
ay saklanabilir. Açılan ürünler kısa sürede tüketilmeli ve
bitene kadar kendi ambalajında muhafaza edilmelidir.

Güvenlik Uyarıları

: Tozunu solumayın.
Güvenlik Bilgi Formu’ndaki bilgi ve uyarılara uyulmalıdır.

Dispergatör ihtiva eden organik dolgular ve proteinler karışımı

Beyaz Toz
min. 92
6,0 – 8,0
İyi

Kullanım Alanları
:
Turesin W 701 her tip derinin tabaklamasında ve retenajında kullanılabilen bir organik
dolgudur. Turesin W 701 kalem efektine sahip pürüzsüz bir cilt sağlarken deriye ipeksi bir
tuşe verir.
Turesin W 701 cilde homojenlik verdiği ve cilt dolgunluğunu arttırdığı için derilerin kesim
verimini de artar. Derilerin zımparalanma haslıkları iyileşir. Turesin W 701 tabaklama, retenaj
ve yağlama gibi birçok işlem basamağında kullanılabilir.
Turesin W 701 en iyi sonucu yağlama prosesinin başında kullanıldığında verir. Yağlama
prosesinde penetrasyon et tarafından daha fazla olacağı için, Turesin W 701’ün deride
sağladığı dolgunluk da daha başarılı olur.
Turesin W 701 İçin Tavsiye Edilen Kullanım Miktarları :
- Krom tabaklama
: % 0,5 – 1 blöse ağırlığından
- Retenaj
: % 1 – 4 blöse ağırlığından
- Yağlama
: % 2 – 4 traş ağırlığından

Bu teknik bülten sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Her kullanıcı kendi ürün ve çalışma koşullarına göre uygulamalıdır.
Kullanıcı işletmelerin ürünlerine özgü somut bir bilgi içermediğinden uygulamaya yönelik bilgiler için garanti verilemez. Version 01.2009 rev.0
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