
 

 

 

 

 

 

 

 

        BELANKOL  KLS 

                 (Organik çözücülü kenar kolası ) 

     

     

 KİMYASAL  YAPISI       :  Sentetik polimerlerin 

solventli karışımıdır. 

 

 

  

Görünümü                     :  Berrak  şeffaf sıvı 

İyonik Yapısı                  :  Noniyonik 

Çözünürlüğü                :  Her oranda su ile kolayca 

çözülür.  

 

KULLANIM ALANI      :     BELANKOL KLS , örgülü ve 

triko malların kenarlarının kıvrılmasını önlemek için 

kenar kola görevini görür. Kurutma esnasında 

solventin uzaklaşmasıyla renksiz , yapışmayan , ve 

termoplastik olmayan bir  film oluşturur. Solventin 

hızlı buharlaşmasıyla kurutmada yüksek hızlarla 

çalışmayı sağlar. BELANKOL KLS nin viskozitesinin 

düşük olması ile penetrasyonuda iyidir. BELANKOL 

KLS , inceltilmeden olduğu gibi kullanılır. 

 

UYGULAMA ŞEKLİ :     BELANKOL KLS örgülü 

malların kenar kesimlerinde püskürtülerek veya 

kurutma makinalarının girişinde bulunan haznelerde 

döner silindirlerin kumaşa aktarma sistemi ile 

uygulanır. BELANKOL KLS solvent ihtiva ettiği için 

uygulama bitiminde haznelerin boşaltılması , 

çalışırken de kapalı ve aynı seviyede olmasına 

dikkat edilmedir. BELANKOL KLS suda münhal 

değildir. 

 

DEPOLANMASI :   Normal depolama 

şartlarında 1 yıldır. Soğuktan donmaya karşı ve   

   aşırı sıcağa karşı korunmalıdır. 

  

Dikkat             :     BELANKOL KLS nin kullanımında 

gerekli koruyucu önlemlerin alınmasına dikkat 

edilmelidir. 

 
 

 

 

       

 

                          

 

 

 

 

 

BELANKOL KLS 

 (Edge adhesive with organic solvent) 

 

 

CHEMICAL COMPOSITION        :  Mixture of synthetic 

polymers with solvent  

 

 

Appearance                 :  Clear transparent liquid 

Ionic nature                  :  Non-ionic 

Solubility                      :  Easily soluble with water in 

all proportions 

 

 

PROPERTIES                   : BELANKOL KLS is an edge 

adhesive which prevents bending of knitted fabrics. 

BELANKOL KLS forms a colorless, non-adhesive, and 

non-thermoplastic film by removal of solvent during 

drying process. Due to the high evaporation rate of 

the solvent, it provides working with high rates in 

drying. Due to the low viscosity of BELANKOL KLS, its 

penetration ability is good. BELANKOL KLS is used by 

without diluting. 

 

APLICATION    :  BELANKOL KLS is applied as 

edge adhesive for knitted fabric by spraying 

method or transferring with rollers placed in the 

entrance part of the drying machines. Take care 

that since BELANKOL KLS contains solvent, the 

reservoirs must be emptied after the application 

and must be in closed and at the same level during 

the process.  

  

STORAGE             :  1 year under normal storage 

conditions. Must be protected from freezing and 

excess heat 

 

Notice                  : The necessary precautions must 

be taken into consideration during usage of 

BELANKOL KLS 

 

 

 

 

 

 


