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 برگه اطالعات فنی

 

MACROSOFT 300G  
. ستا سیلوکسان پلی آمینو دی از پایدار و نانیونیک امولسیون ماکرو یک MACROSOFT 300G کننده نرم توضیحات محصول

 آمیدها،پلی سلولزی، الیاف استر،پلی کتان، به را قبولی قابل رنگی مقعو نرمی که است رنگ شیری کننده نرم این

 مقاوم وییشکشخ و شستشو برابر در  MACROSOFT 300G کننده نرم .دهدمی آنها ترکیبات و آکریلیک پشم،

 .است

 .راحتی در آب رقیق می شوداین نرم کننده به  (1 کاربرد

 شود.میضدچروک خوبی است و باعث راحتی در دوخت و دوز  (2

 کند.ای ایجاد مینرمی و لغزندگی قابل مالحظه کمکیاستر و دیگر مواد همراه با مواد پلی (3

 شود. در منسوجات باعث ثابت شدن آهار و مقاومت در برابر چروک خوردن آنها می (4

 عمق رنگی بخصوص رنگ مشکی را افزایش داده و باعث براقیت سطح پارچه میشود. %40 به میزان (5

 

 

 نرمکن نام متداول نمونهخواص 

 

 دی آمینو پلی سیلوکسان فرمول شیمیایی

  محلول درآب حاللیت مایع شیری رنگ شکل ظاهری

 pH 5 ماکرو امولسیون نانیونیک پایه یونی

 

 .ارددولی در سیستم رمق کشی نیز کیفیت عالی  پیشنهاد می شود  Padآن در ماشین  استفاده (1 مقدار مصرف

رطوبتی  ورا بسته به نوع الیاف    MACROSOFT 300Gنرم کننده گرم در لیتر از  15تا  5مقدار  (2

 کنید استفاده نمائید.که اتخاذ می

ست اشده ه استفادکه قبالًونخاله هایی   تمیز بوده و الیاف از موادبرید باید کامالًتجهیزاتی که بکار می (3

 کامالً تمیز شده باشند.

اده قبل از استف باید حتماً وادبا سایر م   MACROSOFT 300Gنرم کننده  درسازگاری داشتن (4

 مورد آزمایش قرار گیرد.

 4روی  ید استیکبا استفاده از اس را pH بهتر استباشد می 4مطلوب حمام حدود  pHا ز آنجا که (5

 تنظیم نمائید.

ب با آوبهتر است از  کنیدچنانچه آب مصرف شده یونیزه شونده است از مقداری نمک طعام استفاده (6

 سختی بسیار کم استفاده شود.

 مربوط به این ماده مراجعه کنید. مواد یمنیبرگه اطالعات ابه  یمنیبهداشت و ا

 شود. در انبار های سربسته و دور از سرما نگهداری شود ،در صورت یخ زدن حتماً گرم و همزده بسته بندی و انبارش

 ماه 9مدت انبارداری:

 کیلوگرمی بسته بندی می گردد. 100و  60بندی: در بشکه های نوع بسته 

 

   


