
 

 

 

                                                                                
                         
 

ALTEX® 165 Z
                                                         Aktarma - Teksturize - Viskoz Rayon İplikçiliği
 

UYGULAMA ALANLARI 

Viskoz ipler için kone yağı, sülfür çıkartma ve kurutma işleminden sonra geri sarma aşamasında veya apre ve iplik kurutmadan sonraki 
sarma işleminde kullanılır. ALTEX® 165 Z, ham polyamid ipliğini 2-1 bükme prosesinde viskoz, bükme polyester ipliklere ( katyonik 
polyester ipliklere) uygulanır. 
Elastan içeren ipliklere uygulanmaz. 

 

      KULLANIM DOZLARI 

• viskoz suni iplik(rayon) : 2 - 3%                                                         • diğer iplikler(prosese göre) : 1 - 5% 

• bükme iplikler : 3 - 5% 
 

 
TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ŞEKLİ 

   • aktarma makinalarında sürekli olarak bir dönerli sistem(kiss roller) ile 
   • sprey yöntemiyle                                                             • daldırma yöntemiyle veya konsantre emdirme yöntemiyle  
 

 

GENEL ÖZELLİKLER 

   • kılavuz iplikteki yağ damlalarını engeller                            • antistatik koruma sağlar 

   • ipliğin yağ alma düzenliliğini arttırır                                    • yıkama aşamasında veya viskoz büküm ipliklerinin banyosunda kolayca çıkar 

   • iplik/metal ve iplik/iplik kayganlığını arttırır 
 
 

   YAĞIN YIKAMADA ÇIKARILMASI İÇİN ÖNERİLER 

Yağın çıkarılması için en iyi koşullar: 

• sıcaklık 60°C üzeri olmalıdır 

• pH 8 – 9 aralığında olmalıdır                                     • 1-2 g/l DETERFIX ürünümüzden kullanılmasını tavsiye ederiz. 
    
   N.B.  Bu ürün viskoz büküm ipliklerinin banyosunda kolayca çıkar. 

 
   ÇEVRE KORUNMASI 

    Bu ürün, Avrupa Birliği kurallarına tam uygun olarak geliştirilmiştir. 
    Tavsiye ettiğimiz dozlarda kullanıldığında OEKOTEX 100 standartının gereklerini karşılamaktadır (01/2014 Basımı). 
 

    STOK VE KULLANIM 

    Ürünün depolama ve saklaması için özel bir önlem alınması gerekmez (daha fazla bilgi için, güvenlik bilgi fişini inceleyiniz). 
 

     0°C de ürün jel haline dönüşür, +10°  C’de eski haline gelir. 

   GÜMRÜK KATEGORİSİ 

    34 03 - Tekstil endüstrisinde kullanılacak %70den az petrollü madde ihtiva eden yağlı karışım 

ÖZELLİKLER 

• Görünüm @ 20 °C     Berrak  sıvı 
• Renk Sarımsı 
• Yoğunluk @ 20°C 0,88 
• Viskozite @ 20°C 32-38 cSt 
• pH demineralize su (10%) 6 - 8 

    Koyu yazılmamış özellikler bilgilendirmek için verilmiştir. 
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