
 

  

 

 

 

1 GBdetergent 3D  عامل تغلغل وبلل متعادل  يمنع الرغوة اقتصادى متعدد األغراض في الصباغة والطباعة والتجهيز 

2 GBdetergent GB Conc  .. صابون قوى مركز  وعامل تشرب قوي 

3 GBdetergent High Conc . عامل تغلغل مركز    وصابون متعادل    ومانع الرغوة متعدد االغراض فى الصباغة والطباعة والتجهيز   وتقليل ترسيب السليكون فى التجهيز    

4 GBdetergent Plus  .  صابون اقتصادى 

5 GBdetergent SRM Conc  ... أقوى عامل بلل ومانع رغوه واخراج الهواء و 

6 GBdetergent SRMD  شفاف وخاصة لصناعة المنظفات والشامبو   التشرب و صابون متعادل لزيادة  

7 GBstain removal  STRM  .اقوى صابون مزيب للزيوت والشحومات  واصعب البقع وخاصة لالستخدام الموضعى 

 )etc) no perchloroethylene & no chlorine... وال كلور   ال يحتوي علي بيركلورو ايثيلين 

8 GBdetergent OS Conc 
 والمستمر تحتوى علي ماده انتشار ومثبت لألكسجين و صابون مركز وعامل بلل    exhaustمركزة للتبيضمادة واحدة 

9 GBdetergent Suppra  عامل تغلغل وصابونanionic في التحضير وصباغه الرياكتيف. 

10 GBlubricant Jet  ويزيد التشرب علي الفوالر  السعر اقل من التكلفة الخامات الثقيلة ،وخاصة فى   ولتقليل الكسر فى جميع مراحل االنتاج متعادل  عامل زحلقة . 

11 GBlubricant LS والشحوم من البقاء بالنسيج  ومنع بقع زيوت الغزل عامل زحلقة وغلية 

12 GBsequestering TA-S Liquid 
 ...... يزيل المعادن والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم و Powderموافق تماما لكل شروط البيئة و متوفر منه  إزاله عسورة سائل .

13 GBsequestering TA powder موافق تماما لكل شروط البيئة و متوفر منه  إزاله عسورة  بودرliquid    يزيل المعادن والحديد والكالسيوم والمغنيسيوم و ...... 

14 GBstabilizer PL ربع كميه ينصح باضافة     مثبت عضوى لآلكسجين فى التبيضH2O2     صناعات الصابون والمنظفات,مثبت لالكسيجن فى   

15 GBstabilizer PL New  ربع كميه   ض ينصح باضافة مثبت عضوى لآلكسجين فى التبي  H2O2 

16 GBstabilizer PL Conc لآلكسجين فى التبيضمثبت عضوى  ل واعلي تركيز  اقوى   . 
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17 GBwetting MC   الصباغة والطباعة والتجهيز في  األغراضيمنع الرغوة اقتصادى متعدد   وبلل متعادلعامل تغلغل  

18 GBscoure KB مع منع تكوين االكسيسليوز وال يستخدم مع االكسجين   والعطاء اقصى تشرب وبياض ممكن  مادة غلية فقط للخامات الصعبة 

19 GBmercerizing MC  ويستخدم في صباغه الرياكتف لزياده التشرب وعمق اللون    لتحرير االقطان بالصودا الكاوية عامل بلل 
ويستخدم في غسيل النايلون والصوف بعد الصباغه  ويساعد في تغلغل الصبغه وتسويتها   

20 GBmercerizing MC Conc   ويستخدم في صباغه الرياكتف لزياده التشرب وعمق اللون   لتحرير االقطان بالصودا الكاوية جدا   مركز  عامل بلل 
 . ويستخدم في غسيل النايلون والصوف بعد الصباغه  ويساعد في تغلغل الصبغه وتسويتها 

21 Gbmercerizing MC Plus  ويستخدم في صباغه الرياكتف لزياده التشرب وعمق اللون    لتحرير االقطان بالصودا الكاوية مركز  عامل بلل 
   ويستخدم في غسيل النايلون والصوف بعد الصباغه  ويساعد في تغلغل الصبغه وتسويتها 

22 GBkol MSD عالية فى التحضير.  وكذلك للحصول على تشرب و درجة بياض  ولغسيل للريكاتيف اقتصادي  إزاله عسورة سائل   مادة 

23 GBwet & Deareator NF Conc  ويعمل ايضاً كمانع رغوة وخاصة فى صباغة الـ   % 100مركز  عامل بلل واخراج الهواءJeans  وصباغة الخيوط . 

24 GBbleaching Powder وعامل مؤكسد بديل    صابون مركزوعامل بللومثبت لألكسجين  و ار  يحتوى علي ماده انتش بودر قويH2O2  للخامات الحساسه والضعيفه. 

 .وخاصه للخامات الحساسه  كالفبران والفسكوز والحرير الطبيعي  فقط ماده واحده بودرللتبيض  ال يحتوي عل بيربورات وال  يحتوي علي كلور
 g/l –6 H2O2 ( add (4ولالبيض الناصع   للتحضير المنتظم قبل الصباغة والطباعة  

25  GBpower gel ◘ والعطاء نعومه وزهاء   .و الخامات لألبيض واأللوان لكافة المالبس  معقم   ملمس ناعم و  ظف مركز جدا متعدد االستخدامات العطاءمن   

 .خاصة للخامات الحساسة كالفسكوز والصوف والحريرال يحتوى على كلور 
 ◘    وتحسين خواص االحتكاك والغسيل   تلطيش االرضية المطبوعة والمصبوغه عند غسيلها لكافه االصباغ كما انه يمنع  

و لذياده عمق االلوانكافه االصباغ كعامل تسويه وتشرب  ويستخدم في صباغه وطباعه    ◘ 

26 GBdegreaser  KLM 
لمخليط الصوف والنيلون وسط حامضي  ال في  وايضا  واالحبار وااللوان الزائده   مزيل قوي للشحوم   # 

    بعد الصباغه والطباعه سين خواص االحتكاك والغسيلتح
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