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Product Information Process Auxiliaries 
 

Sera® Wash M-CEO 
 

Kontinü proseslere uygun çok amaçlı deterjan-ıslatıcı 

 

Kullanım Alanı  
Kontinü ve diskontinü sistemlerde, ön- işlem proseslerine uygun çok 
fonksiyonlu deterjan ve ıslatma maddesidir.  

Özellikleri  - yağları kolaylıkla çözen etkili bir deterjandır. 

- çok yüksek ıslatma gücüne sahiptir. 

- ağır kirleri suspanse gücü yüksektir. 

- çok az köpüklüdür, silikon içermez 

- over-flow, jetler ve  kontinü sistemler için tavsiye edilir. 

- asidik, yükseltgen ve indirgen ortamlarda kullanılabilir. 

- 6 Be  kostiğe dayanıklıdır. 

- anyonik ve nonyonik malzemelerle beraber kullanılabilir. 

- APEO (alkil fenol etoksilat) içermez. 

- biyolojik olarak parçalanma hız endeksi yüksektir. 

Kimyasal Yapısı  Etoksile yağ alkolleri formülasyonu 

Teknik Bilgiler Görünüş: saydam sıvı 

pH: 5 - 7 

İyonik yapı: nonionik  

Çözünme: suda kolayca çözünür, önceden seyreltme  

                                      gerekmez 

Raf ömrü: kapalı orijinal ambalajında 6 ay 
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Uygulama   

 Pamukluların ön işlemlerinde  

Dokuma kumaşlarda kontinü kasar  
 
3 – 5  g/l kostik  
2 – 4  g/l Sera Zon C-MP 
20 – 30 g/l hidrojen peroksit  %50 
1 – 4 g/l Sera Wash M-CEO 
 

102C’de 3 – 10 dk. buharlama 
kontinü yıkama 
 
Düz- yuvarlak örgü malların kontinü ön işlemlerinde 
asit uzaklaştırması 
 
3 – 5  g/ kg Sera Quest C-PX 
3 – 5  g/ kg Sera Wash M-CEO 
0.5 – 1 g/kg Lava Wet MDF  
 
sıkma: % 80 – 100  

60 – 80C’de 2- 20 dakika 
sıcak ve soğuk yıkama 
 
10 – 15 g/kg kostik %100 
 5 – 8    g/kg Sera Zon C-MP 
20 – 30 g/l hidrojen peroksit  %50 
1 – 2 g/kg  Sera Wash M-CEO 
 
sıkma: 40 – 60% 

100C‘de 20 – 30  dakika buharlama 
kontinu yıkama 
 
Over flow‘da kasar 
 
1 – 4  g/l kostik 100% 
0.5 – 1 g/l  Sera Zon C-MP 
3 – 7  ml/l hidrojen peroksit %50 
0.5 – 1  g/l Sera Wash M-CEO 
 

20 dakikada 95C‘ye çıkılır. 

30 dakika 95C‘de çalışılır. 

60C’de taşarlı yıkanır. 
 
Banyo boşaltılır,  

Çalkalama yapılır.   
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Sentetiklerin terbiyesinde 

Sera Wash M-CEO sentetik ve karışımı kumaşların kontinu ve diskontinü 
işlemlerinde kullanmak için de son derece uygundur. 

Genel kullanım miktarı:  

 1 - 3 g/l Sera Wash M-CEO 

Sera Quest M-PP 03, Sera Sperse C-SN 01 gibi sequesterlerle beraber 
çok daha olumlu sonuçlar vereceğinden birlikte kullanılmaları tavsiye 
edilir. 
 
Sabunlama 
 
Reaktif, küp ve kükürt (sülfür) boyalarla boyanmış veya basılmış 
kumaşların son sabunlaması Sera Wash M-CEO ile yapılması önerilir. 
 
Yıkama işlemi over-flow’da, kontinü makinelerin halat ve açık en 
birimlerinde uygulanabilir. 
 
0.5 –3 g/l Sera Wash M-CEO 
0.5 – 3 g/l Sera Quest M-PP 03  verilir. 
 
Yüzey aktiflerle, kompleks yapıcı-dispersiyon etkili kimyasalların 
sinerjetik etkisi sebebiyle en iyi sabunlama efekti sağlanmaktadır. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti  
Mecidiye Mah.Cenap Şahabettin Sok.No:24 

34718, Koşuyolu / Kadıköy – İstanbul 

Telefon 0  216 544 15 00 
Faks (satış) 0  216 339 90 48  

Faks (pazarlama) 0  216 339 90 63 

DyStar.Auxiliaries@DyStar.com 

www.DyStar.com 

Yukarıda yazılı bilgiler ile sözlü, yazılı ve deneysel yollardan verilen danışma 
hizmetleri eldeki son verilere dayanmaktadır, ancak bunlar üçüncü şahıslara ait 
korunmuş haklar dahil, eldeki erişebilir en iyi bilgi kaynaklarına göre verilmiş olup 
(bizim için) hiç bir yükümlülük taşımamaktadır. Danışılan bilgiler, gerek bu bilgileri 
gerek ilgili ürünler için öngörülen yöntem ve amaçları uygunluk bakımından şahsen 
gözden geçirme yükümlülüğümüzü kaldırmadığı gibi ürünlerimizin uygulanması ve 
kullanılması, - ürünlerimizin danışmanlık hizmetlerine göre imali kontrolümüz dışında 
cereyan edeceğinden - , tümü ile kendi sorumluluğunuz altındadır. Ürünlerimizin 
satışı Genel Satış ve Teslim Şartlarına göre gerçekleştirilir. 

DyStar.Auxiliaries@DyStar.com
www.DyStar.com

