TANOPHEL® HO

Recurtente e dispersante
COMPOSIÇÃO
Sal sódico de ácido naftaleno sulfônico condensado .
APARÊNCIA
Sólido castanho, pulverulento e amorfo.
CARACTERÍSTICAS
•

pH(1:10)

7,0±0,5

•

matéria ativa

80%±1,0

•

caráter iônico

aniônico

•

solubilidade em água(25 C)

excelente

•

compatibilidade iônica

compatível com aniônicos e não iônicos.

•

Biodegradabilidade

biodegradável

o

APLICAÇÃO
•
No recurtimento e nos banhos de tingimento, bem como, no pré-curtimento para couros ao
vegetal e dispersante para taninos.
AÇÃO
•
Dispersante e estabilizador de aglomerados moleculares de taninos e corantes, por micro
adsorsão molecular, promovendo ótimo atravessamento destes insumos e otimizando o tempo de
reação.
•

Estabiliza o colagênio através de ligações iônicas com os agrupamentos amina livre das
proteínas.

•

Protege a flor do couro, evitando encrispamentos por deposição superficial intensa de taninos.

•

Reduz a viscosidade dos banhos de curtimento ao vegetal e recurtimento ao cromo diminuindo os
tempos de reação e atravessamento.

SEGURANÇA
•
Manipulando-o de forma correta e observando as medidas de precaução, proteção e higiene
necessárias para os trabalhos com produtos químicos, assim como as indicações contidas na
ficha de segurança, o produto, segundo experiências até o momento realizadas, não origina
nenhum tipo de dano à saúde.
ARMAZENAMENTO
•

Locais limpos, secos, arejados e ao abrigo do sol.

•

Conservar fechados os sacos em uso.

As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e
se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas
possibilidades de aplicação. Não garantem características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas.
A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável
pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou comercial devem ser respeitados. A garantia do
produto obedece à legislação em vigor.
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