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	Actualizare: 18.12.2014
	expirare: 18.12.2015
	referinta: TONL20141208003
	Descriere: O companie olandeză oferă un produs ignifug pe baza de fosfor-azot. Tehnologia este lipsita de componente bazate pe halogen și este non-toxica. O aplicație specială a acestei tehnologii este contribuția la producția de textile imprimabile digitale. In principiu, aceasta poate fi folosita pentru a obține o certificare OKOTEX 100. În plus, este o soluție clară în apă și produsul poate fi diluat mai departe cu apă, în orice interval. Este potrivita pentru sintetice, precum și țesături naturale si nețesute, cum ar fi poliester sau bumbac. 
	Data crearii: 08.12.2014
	tip marimea firmei: Microintreprindere (sub 10 salariati)
	anul infiintarii: 2004
	implicare: Da
	Rezumat:  O companie olandeză oferă o solutie ignifuga speciala pentru tesaturi sintetice, precum și de bumbac. Aceasta este recomandată pentru tesaturi textile imprimabile si ignifuge. Compania este interesata de un acord comercial cu adaptare la nevoi specifice sau acord de cooperare tehnică.
	Tip marime partener: Partener din industria textila.Domeniul de activitate specific: producator din industria textila.
	Tip parteneriat: Acord comercial cu asistenta tehnicaAcord de cooperare tehnică
	Tipul partenerului: Punerea in aplicare a acestei tehnologii.
	Descarca Expresia de Interes: 
	Subiect: Solutie ignifuga si ecologica pentru textile  
	Tip solicitare: OFERTA DE TEHNOLOGIE
	limbi: Engleza, Olandeza
	tara: Olanda
	Specificatie: SpecificațieCompozitie: Fosfor azot pe bază de material ignifugCuloare: transparentaConținut activ: +/- 50%pH: +/- 5 (10% în apă distilată)Vâscozitate: lichidAvantaje și inovare► Foarte bune efecte ignifuge asupra tesaturii de poliester precum și din bumbac► Foarte potrivit pentru textile imprimabile digitale► Volatilitate redusă► Non-toxic► Non-coroziv
	comentarii 1: Existent pe piata
	comentarii 2: Know-how secret (cercetare interna)


