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Product Information Process Auxiliaries 
 

Sera® Gal N-FS 
 

Poliamid boyamalar için boyaya afin egalize maddesi  

 

Kullanım Alanı 
1:2 metal-kompleks ve asit boyalarla yapılan poliamid boyamalar için 
egalizatör 

Özellikleri  - boya afinitesi ile poliamid elyaf tarafından boyanın çekimini retarde 
ederek mükemmel eşitlik sağlar 

- optik boyamalarda ve hatalı boyaların tamirinde kullanılabilir 

- farklı poliamid türlerinden yapılmış materyellerde oluşabilecek 
düzgünsüzlükleri engeller 

- asit boyaların uyumunu ve egalize özelliklerini geliştirir 

- az köpüklüdür  

Kimyasal Yapısı Yağ alkolü poliglikoeterler ve aril sülfonatların formülasyonu  

Teknik Bilgiler  Görünüş: sarı sıvı  

pH değeri: 3,5 – 5,5 

İyonik yapı: nonyonik 

Çözünme: karıştırarak soğuk veya ılık suda çözünür 

Raf ömrü: orijinal ambalajında 6 ay 

                                      Numune almadan ya da kullanmadan önce 
iyice karıştırınız 

                                      Numune aldıktan veya kullandıktan hemen 
sonra ambalajı kapatınız 

                                      + 3°C nin altında  ve + 35°C nin üzerinde 
saklamayınız 
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Uygulama   

 Kullanım miktarı boyanacak rengin koyuluk- açıklığına bağlıdır.  

Diğer belirleyici faktörler de elyaf değerleri ve poliamidin kalitesidir. 

 

 
Açık-pastel 

renkler 
Orta renkler Koyu renkler 

Asit boyalar 
Telon® or Telon A 

2.0 - 1.5 1.5 - 1.0 1.0 - 0.5 

1:2 metal-kompleks 
boyalar 
Isolan®/Isolan S/Isolan 
SP 

2.0 1.5 1.0 - 0.5 

Tüm değerler % olarak alınmalıdır.  

Kullanılacak gerçek değerler Polyamide S proses - elyaf ve boyanın  
doygunluk değerlerine göre – belirlenir.(Telon/Isolan kataloglarında 
ayrıntılı olarak bulunmaktadır). 

Hatalı boyaların tamirinde ve renk açmada belirlenen miktarlardan iki kat 
fazla Sera Gal N-FS verilmelidir. 
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This information and our technical advice - whether verbal, in writing 
or by way of trials - are given in good faith but without warranty, and 
this also applies where proprietary rights of third parties are involved. 
Our advice does not release you from the obligation to check its 
validity and to test our products as to their suitability for the intended 
processes and uses. The application, use and processing of our 
products and the products manufactured by you on the basis of our 
technical advice are beyond our control and, therefore, entirely your 
own responsibility. Our products are sold in accordance with our 
General Conditions of Sale and Delivery. 

mailto:DyStar.Auxiliaries@DyStar.com
http://www.dystar.com/

