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TIXO-SLIDE® TR EM SP 

Örgü yağı 
 

UYGULAMA ALANLARI 
 Kolayca emülsiye olabilen; yuvarlak örgü, çorap ve düz örgü makinalarında kullanılan mineral ve sentetik yağ karışımından oluşan  , 
 etoksile alkilfenol içermeyen yağ.  TIXO-SLIDE® EM...SP ring iplik makinelerinin üzerindeki iğ ve bileziklerin yağlanmasında da  
 kullanılabilir. 

 

TAVSİYE EDİLEN KULLANIM ŞEKLİ 
 

 Örgü makinelerinin yağlanmasında değişik birçok gereksinim 
gözönünde bulundurularak formüle edilmistir. Bizim tarafımızdan test 
edilmeyen bazı materyallere karsı ürünümüzün reaksiyonu mutlaka 
test edilmelidir. 
 Ürünün içeriğinde emülsiförlerin bulunmasından dolayı yağlama 
esnasındaki sıkıştırılmış havanın su içermediği kontrol edilmelidir. 

 Özellikle pamuk ipliklerinin çalışması esnasında makinede oluşan 
pisliklerin temizlenmesi için NEMATEX ürünümüzü makine 
bakımlarında kullanabilirsiniz. 
 Tüm sistemler : yağ kabı, damlatma, spreyle püskürtme ve 
mikro püskürtme yöntemiyle uygulanabilir. 

 

GENEL ÖZELLİKLER 
 Sürtünmeyi ve aşınmaları azaltır 
 İğne yataklarında ve platinlerde iğnenin kolay çalışmasını sağlar. 
 Silindirlerin temiz kalmasına yardımcı olur. 

 Yağlama ünitesinin etrafındaki materyallere zarar vermez.   
 Yıkamada kolaylıkla üründen sökülür. 
 

NB: Bu ürün farklı yuvarlak ögü makinaları için formüle edilmesine rağmen tarafımızdan test edilmeyen maddelere olan etkisi kontrol edilmelidir. 
 

 

ONAY/TAVSİYELER 
Bu ürün, Lycra® içeren ipliklere uygulanan ısı ayarından önce ürünle uyumludur. INVISTA™ firması Lycra ürünlerde bu ürünün 
kullanılmasını tavsiye etmektedir. Lycra® INVISTA™ firmasının, elastan elyaf alanındaki ticari markasıdır. 

 

YAĞIN ÇIKARILMASI İÇİN ÖNERİLER 
 

Kolayca üründen ayrılmasını sağlayacak koşullar şunlardır : 
 Sıcaklığın 60 

0
C civarında olması  

 1-2 g/l DETERFIX 
® 

 ürünümüzden kullanılmasını tavsiye ederiz.   

 
  pH 8 ile 9 arası 

 

 

ÇEVRE KORUNMASI 
Bu ürün, Avrupa Birliği kurallarına uygun olarak geliştirilmiştir. (Ethoxyled alkylphenol içermez) 
Tavsiye ettiğimiz oranlarda kullanıldığında OEKOTEX standart 100 gereklerini karşılamaktadır (01/2007 Basımı). 
 

STOK VE KULLANIM 
Depolama ve saklama için özel bir önlem alınması gerekmez. (daha fazla bilgi için güvenlik fişini inceleyiniz) 

 

GÜMRÜK KATEGORİSİ 
27 10 Tekstil endüstrisi için, içeriğinde %70 ‘den fazla oranda  petrol içeren  yağlama ürünü. 
 

Koyu yazılmamış özellikler bilgilendirmek için verilmiştir. 

ÖZELLİKLER  

 ISO 22 / ISO 32 / ISO 46 

Görünüm @ 20 °C berrak sıvı 

Renk  sarı 

Yoğunluk @ 20 °C 0,88 

Viskozite @ 40 °C 20-24 cSt / 30-34 cSt / 42-50 cSt 

Parlama Noktası >130 
0
C 

VG ISO grade 22 / 32 / 46 


