KIMOIL B/TS
Karakteristik Özellikleri :

Her tip deri üretimi için kullanılabilen yüksek elektrolit stabilitesine sahip yağlama maddesi.

Kimyasal Yapısı

: Okside edilmiş sülfite balık yağı, sülfo ester türevleri, uzun zincirli

Özellikleri

:

gliseridler ve yüksek moleküküllü alifatik ürünler karışımı.

Görünüm
Konsantrasyon (%)
pH (1:10)

Stabilite

Formik Asit
Sülfirik Asit
Tuz
Krom
Bitkisel tanen
Sentetik tanen

Kullanım Alanları

:
:
:

Orange - Brown liquid
70
7,5 – 8,5

:
(10 %) :
(2 %) :
(10 %) :
(10 %) :
(10 %) :
(10 %) :

Stabil
Stabil
Stabil
Stabil
Stabil
Stabil

:

Kimoil B/TS deriye farkedilir bir yumuşaklık ve mumsu bir tutum verir . Kimoil B/TS kulanımı
derilerin yırtılma mukavemeti başta olmak özere bütün mekanik dayanımlarını arttırır.
Kimoil B/TS yüksek stabilitesi sayesinde tabaklama ve retenaj işlemlerinde ön yağlama
maddesi olarak kullanılabilir. Işık haslığı ve diğer performans özellikleri sayesinde Kimoil B/TS
pek çok farklı uygulama için ideal bir bileşen olarak kullanılabilir.

Tavsiye edilen kullanım oranı
- Ana yağlama
- Ön yağlama
- Döşemelik Deriler

:
:
:
:

2 – 4 % Traşlı ağırlık üzerinden
0,5 – 2 % Traşlı ağırlık üzerinden
12 % `ye kadar Traşlı ağırlık üzerinden
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Ambalaj

: 120 Kg Kg Geniş Ağızlı PE Varil

Depolama

: Ürün 5° - 50°C

Güvenlik Uyarıları

: Güvenlik Bilgi Formu’ndaki bilgi ve uyarılara uyulmalıdır.

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. Kullanmadan
önce iyice karıştırılmalıdır.
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