
 

  

 

 

Dyeing 
1 GBantimigrating AM لبيجمنت والديسبرس وال يحدث رغوه ل هاقتصادى فى الصباغة المستمر مانع هجرة 

 كما يستخدم لزياده التغلغل وتعميق االلوان وكعامل تسويه وانتشار في طباعه الرياكتف 
2 GBcid FM  50بفر ثابت حامض عضوى غير متطاير سائل مركز جدا اقوى من الخل بنسبة   .% 

3 GBcid AS  اقتصادى ,   25سائل مركز اقوى من الخل بنسبة  بفر حامض عضوى غير متطاير  % 

 قليل الرائحه واالقل في جميع االحماض تاثيرا علي االنسان . 

4 GBalkaline buffer & leveling بديل الصودا اش.  بفر قاعدي للصباغة رياكتيف مع عامل تسوية وزيادة عمق اللون 
 نسداد المواسير .امزيل  +وزيادة عمق اللون مزيل انسداد المواسير,

5 GBdispersing BL يؤثر علي درجة لون الصباغة". ال  -ذو خصائص مميزة"  بدون ترسيبات   لكافة اإلغراض سائل مركز وتسويهعامل أنتشار 

6 GBdispersing WS ال يؤثر علي درجة لون الصباغة".  -بدون ترسيبات  -لصباغه االقمشه والمنسوجات ذو خصائص مميزة " فاتح اللون  عامل انتشار بودر 

7 GBreduction clearing  ECO وسط  ويوفر الوقت اي ( وخاصة البولى استر قطن يضاف الى  البديل العصرى للهيدرومل اختزال لغسيل البولى استر بعد الصباغة ) عا 
 .وكمية المياة واستخدام الصودا وصالح جدا للبيئة ومنافس سعريا 

8 GBreduction clearing  ECO  plus لغسيل البولى استر بعد الصباغة ) البديل العصرى للهيدرو (  مركز جدامل اختزال عا 
 وسط  ويوفر الوقتاي وخاصة البولى استر قطن يضاف الى     
 وكمية المياة واستخدام الصودا وصالح جدا للبيئة ومنافس سعريا     

9 GBkol SN 2  ومخاليط اإلقطان  اإلقطاناقتصادى وحماية وإزاله عسوره في صباغة وغسيل  وتسويهعامل  انتشار 

10 GBkol SN  وحماية وازالة عسورة فى صباغة وغسيل االقطان ومخاليط االقطان   وتسويه عامل انتشار 
 يستخدم فى مجال صناعات الصابون والمنظفات  لتأكيد عدم التصاق المواد الغريبة بعد غسيلها 

11 GBkol SN 100 وحماية وازالت عسورة فى صباغت وغسيل االقطان ومخاليط االقطان .  وتسويه عامل انتشار ل اعلي تركيز 
 للتنظيف الجيد لتأكيد عدم التصاق المواد الغريبة بعد غسيلها   كعامل انتشار قوىيستخدم فى مجال صناعات الصابون والمنظفات  

12 GBkol Knit Leveler وهي مركزة لغسيل الرياكتف المصبوغ والمطبوعمادة واحدة فقط   استخداميمكنكم  اآلنمن  حيث. 
 يقهدق  25-10 مئوية لمدة   90 )  50  - (  من % علي حرارة 1 يتم باستخدام و تتميز باألتى :



 

  

 

 

Dyeing 

 

13 GBleveler WO/PA 
 عامل تسوية وتشرب لصباغة وطباعه الصوف والنيلون واالكريلك.

14 GBLeveler SFD 
 .  لحل اصعب مشاكل الصباغة البولى استر كما انه يستخدم فى تغلغل الطباعة للوجه االخر وخاصة طباعة االعالم مركزعامل تسوية 

15 GBleveler SFD New 
 االعالم . لحل اصعب مشاكل الصباغة البولى استر كما انه يستخدم فى تغلغل الطباعة للوجه االخر وخاصة طباعة  اقتصاديعامل تسوية 

16 GBvat Leveler P Liquid ويستخدمه البعض في صباغة البيجمينت. عامل تسوية لألنداثرين 

17 GBojet BDS اإلنسانبفر غير متطاير ليس له تأثير ضار على  عضويوحامض  لصباغة البولي استر, يهاقتصادفقط ماده واحده ,  عامل انتشار وتسوية 
 والبيئة

 - يمكن استخدامه في غسيل البوليستر بعد الصباغه في نفس  الوسط  كعامل منظف حامضي
18 GBojet PELS وتقليل ترسيب الـ   عامل تسوية وانتشار اقتصادىoligomers الصباغة على حرارة   وكذلك  رلصباغة البولى استatmospheric. 

 ) فقط مادة واحدة لصباغة البولى استر (. ووه الصالح للبيئةبديل الكارير 

19 GBojet PELS New  وتقليل ترسيب الـ   مركزعامل تسوية وانتشارoligomers   لصباغة البولى استر وكذلك الصباغة على حرارةatmospheric. 

 وهو  )   فقط مادة واحدة لصباغة البولى استر (.  الصالح للبيئةبديل الكارير

20 GBantishrink ASA 
 اثناء الصباغة وكذلك تستخدم كحامض الزالة االمالح المعدنية .  الصوفابعاد مادة لتثبيت 

21 GBkol RSA بكافة انواعها وهو مركز جداً يقلل من وقت الغسيل ويعطى خواص اعلى للغسيل  غسيل اصباغ الرياكتيف 

22 GBleveler & degreaser X  لكافه االصباغ عند غسيلها والمصبوغه كما انه يمنع تلطيش االرضية المطبوعة    ,لكافه االصباغ لالندرثرين و مركز عامل تسوية 
 .مزيل قوي للشحوم وتحسين خواص االحتكاك والغسيل


