
 

 

 

 

 

 

 

        BELANKOL KLO 

              ( Kenar Kola ve Blanket yapıştırıcısı ) 

     

    

 KİMYASAL  YAPISI  :  Polivinilalkol ve poli sakkaritlerin 

karışımı 

 

 

Görünümü          :   Berrak yapışkan viskoz sıvı 

İyonik Yapısı        :  Nonyonik 

Çözünürlüğü      :  Her oranda su ile kolayca 

çözülür.  

 

 

KULLANIM ALANI      :     BELANKOL KLO , örgülü ve 

triko malların kenarlarının kıvrılmasını önlemek için 

kenar kola görevini görür. Ayrıca rotasyon baskı , 

parça baskı ve film baskı makinalarında tabii ve 

sentetik kumaşların  , örgülü malların blankete 

yapıştırılmasında kullanılır. BELANKOL KLO , su ile 

kolayca yıkanıp atılabilme özelliğine sahiptir. 

BELANKOL KLO ile kenar kola yapılmış mallar yüksek 

ısı yüzeyli zeminlerde kontak halde çalışmamalıdır. 

BELANKOL KLO tabii ve sentetik elyafların 

haşıllanmasın da nişasta ve türevleriyle kombine 

edilerek de kullanılır.  

 

 

UYGULAMA ŞEKLİ :  Kenar kola işlemlerinde ve 

baskı blanket yapıştırma işlemlerinde  

İnceltilmeden kullanılır. Kenar kola haznelerinin 

devamlı aynı seviyede olmasına ve aktarma 

silindirlerinin aynı miktarda        BELANKOL KLO yi 

kumaşa aktarmalarını sağlamaya dikkat edilmedir. 

 

 

DEPOLANMASI :   Normal depolama 

şartlarında 1 yıldır. Soğuktan donmaya karşı ve   

aşırı sıcağa karşı korunmalıdır. 

 

 

       

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELANKOL KLO 

 (Edge and blanket adhesive) 

 

 

CHEMICAL COMPOSITION       :   Mixture of 

polyvinyl alcohol and polysaccharides  

 

 

Appearance      :  Clear adhesive viscous liquid 

Ionic nature       :   Non-ionic 

Solubility       :  Easily soluble with water in all 

proportions 

 

 

PROPERTIES                       : BELANKOL KLO  is an 

edge adhesive which prevents bending of knitted 

fabrics. It is also used in rotation screen printing, 

piece printing, and flat screen printing machines 

for adhering knitted fabrics to blanket. BELANKOL 

KLO can be easily removed by washing with water. 

The fabrics treated with BELANKOL KLO must not be 

worked by contacting the surfaces at high 

temperature. BELANKOL KLO also can be used in 

sizing processes of natural and man-made fibers by 

combining with starch and its derivatives. 

 

 

APLICATION      : BELANKOL KLO is used in 

edge adhesive processes and blanket adhering 

processes by without diluting. Take care that the 

reservoirs of edge adhesives must be the same 

level constantly and the same amounts of 

BELANKOL KLO must be transferred to the fabric. 

 

  

STORAGE :1 year under 

normal storage conditions. Must be protected from 

freezing and excess heat 

 

 

 

 

 

 


