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 برگه اطالعات فنی

 

MICROSOFT 220WG 
یار بسنرمی و قابلیت ارتجاعی  می باشد که شفافشفاف است که  مایع  MICROSOFT 220WGنرم کننده  توضیحات محصول

نرم  .دهدیپشم، آکریلیك و ترکیبات آنها م ،آمیدهااستر، الیاف سلولزی، پلیرا به کتان، پلی یتوجهقابل 

 در برابر شستشو و خشکشویی مقاوم است. MICROSOFT 220WGکننده 

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

 دهد.ای میپیشرفتهبه خاطر خواص االستومریك به منسوجات قابلیت ارتجاعی  (2

 شود.ضدچروک خوبی است و باعث راحتی در دوخت و دوز می (3

 به میزان قابل توجهی خاصیت آنتی استاتیك و ضد قوه کشش دارد. (4

 کند.ای ایجاد میاستر و دیگر مواد چسبنده نرمی و لغزندگی قابل مالحظههمراه با مواد پلی (5

 .شودبرابر چروک خوردن آنها میدر منسوجات باعث ثابت شدن آهار و مقاومت در  (6

 نرمکن نام متداول خواص نمونه

 

 دی آمینو پلی سیلوکسان فرمول شیمیایی

  محلول درآب حاللیت مایع هموژن شفاف شکل ظاهری

 pH 5-6 امولسیون نانیونیك پایه یونی

 

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

رطوبتی  را بسته به نوع الیاف و  MICROSOFT 220WG نرم کننده  گرم در لیتر از  20تا  8مقدار  (2

 کنید استفاده نمائید.که اتخاذ می

 بسته به مدت زمان عبور از استنتر c ˚150-170دمای خشك شدن (3

اند و نخاله کامالً شده دی که قبالً استفادهتمیز بوده و الیاف از موابرید باید کامالً تجهیزاتی که بکار می (4

 تمیز شده باشند.

مورد  قبل از استفاده باید حتماً وادبا سایر مMICROSOFT 220WG نرم کننده  درسازگاری داشتن (5

 آزمایش قرار گیرد.

 6تا  5بین  ستیكبا استفاده از اسید ا را pHبهتر استباشد می 5مطلوب حمام حدود  pHا ز آنجا که (6

 تنظیم نمائید. 

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

 د.شو 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. 200و 100و  60بسته بندی: در بشکه های نوع 
 

 

 

 


