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Product Information Laundry Auxiliaries 
 

Sera® Sperse C-SN 50 
 

Kolloid önleyici ve sequester   

 
 

Kullanım Alanı Pamuk ve karışımlarının küp (indanthrene) boyalarla boyanması 
sırasında kolloid oluşumunu önleyen madde ve güçlü sequester.   

Özellikleri  - pamuktaki yabancı maddeler ve su sertliğinin neden olduğu katı 
çökeltilerin boya banyosunda mükemmel şekilde disperge olmasını 
sağlar 

- anyonik boyaların çözünürlüğünü ve pamuk elyafına olan afinite 
değerini olumsuz etkileyen kalsiyum ve magnezyum iyonlarını bağlar 

- renk tonuna ve haslıklara negatif etkisi yoktur 

- anyonik ve non-iyonik ürünlerle kombine edilebilir 

- az köpüklüdür 

- biyolojik olarak parçalanır 

- fosfat ve fosfonat grupları içermez 

- atık su tesislerine zarar vermez 

Kimyasal Yapısı Polimerik karboksilik asit  

Teknik Bilgiler  Görünüş : kıvamlı , sarımsı saydam sıvı  

pH değeri: 7.5 – 9.5    

İyonik yapısı: anyonik  

Çözünme : suda kolayca çözünür 

Raf ömrü : kapalı, orijinal ambalajında 12 ay 

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

 

Bu ürün geleneksel tekstil işlemlerinde kullanılabilir. Bu 
uygulamalarda kullanım ile ilgili detaylı bilgiler ürünün proses 
işlemi ile ilgili olan Process Auxiliary teknik bülteninden 
edinilebilir. 

 Banyoda bulunabilen toprak alkali iyonlar, boya molekülleri ile etkileşerek 
çözünemeyen boya kümeleri ve çökelti oluştururlar. 

Bazı aşırı durumlarda renk veriminde düşüş, abraj, lekelenmeler, renk 
tonunda değişim,düşük yaş ve sürtme haslıklarına sebep olurlar. Bu 
nedenle, Sera Sperse C-SN 50 yıkama ve boyama gibi tekstil 
proseslerinin pek çok aşamasında kullanılmalıdır. 

Reaktif boyama  

İşletme suyu, boyada kullanılan tuz ya da pamuğun kendi yapısından 
gelen yüksek değerdeki kalsiyum ve magnezyum bazı tip boyalarla 
çökelti oluşturur. 

Çökmeleri önlemek için iyon tutucu olarak alkali ilavesinden önce 
banyoya; 

1 – 4 g/l  Sera Sperse C-SN 50 vermek yeterlidir.  

Reaktif boyama sonrası yıkama  

Mamul önce bağlanmamış boya fazlasını ve elektrolitleri uzaklaştırmak 
için sıcak çalkalanır. 
 
Nötr ortamda; 
 
1.5 – 3 g/l  Sera Sperse C-SN 50             
 

ilavesi ile 80-90C’de yıkanır. 
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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. 
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