
iDye Fixative là một loại resin cationic chuyên dùng xử lý vải sau nhuộm. Chủ dùng với sợi tự nhiên như bông, vải lanh,
tơ nhân tạo, cây gai dầu, sợi tơ tằm và lông động vật. iDye Fixative giúp màu bám bền, chống màu thấm ngược và làm
ố vải. iDye Fixative cũng có thể dùng với các thuốc nhuộm tích điện âm khác như Procion MX, Vinyl Sulphon đậm đặc,
thuốc nhuộm Remazol cũng như các loại thuốc nhuộm thương mại khác.

Một lọ 88 ml xử lý 4-8 kg vải.
Một gói 0.14 g xử lý tới 1,4 kg vải

-

• Dễ sử dụng 
• iDye Fixative có thể được sử dụng trên hầu hết các loại vải 100% tự nhiên (lụa, cotton, lanh, tơ nhân tạo).

Không cho vải tổng hợp.

CHO KẾT QUẢ TỐT NHẤT:
Giặt sơ quần áo để loại bỏ keo, chất làm mềm hoặc các hóa chất tồn dư khác. Mặc dù iDye Fixative sẽ hỗ trợ
khả năng giặt, nhưng nên giặt vải nhuộm trong nước lạnh.

CHÚ THÍCH:
Dụng cụ và nồi được sử dụng cho quá trình nhuộm không nên được sử dụng cho thực phẩm.

NĂM BƯỚC ĐƠN GIẢN CHO KẾT QUẢ TUYỆT VỜI (dùng với máy giặt):
1. Nhuộm vải với bột nhuộm iDye theo hướng dẫn.
2. Giặt sạch thuốc nhuộm dư ra khỏi vải bằng cách giặt thêm lần nữa với nước lạnh.
3. Đổ đầy máy giặt với lượng nước ấm vừa đủ để vải có thể di chuyển tự do.
4. Thêm vào 14-28ml dung dịch iDye Fixative cho mỗi 1,4 kg vải (tính theo trọng lượng khô), khuấy đều,

sau đó cho vải vào. 
5. Chờ giặt xong.

PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ:
1. Nhuộm vải với bột nhuộm iDye theo hướng dẫn.
2. Giặt sạch thuốc nhuộm dư ra khỏi quần áo bằng cách giặt thêm lần nữa với nước lạnh.
3. Đổ nước ấm vào xô đựng sao cho có thể ngâm ngập vải.
4. Thêm vào 14-28ml dung dịch iDye Fixative cho mỗi 1,4 kg vải (tính theo trọng lượng khô).
5. Ngâm ít nhất 15 phút. Khuấy thường xuyên để đảm bảo sự hấp thụ của iDye Fixative.
6. Giặt lại vải.

Cảnh báo:
Giữ xa tầm tay trẻ em

Đạt tiêu chuẩn an toàn ASTM D-4236

Thuốc cầm màu nhuộm
Jacquard iDye Fixative

Hướng dẫn sử dụng
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