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چكيده
استركوات ها سطح فعال هاي كاتيوني با قابليت تجزيه زيستي هستند كه امروزه بيشترين مصرف را به عنوان پايه نرم كننده هاي البسه
پيدا كرده اند .در اين پژوهش ،سنتز استرکوات ها از واکنش آلکانول آمين ها با اسيد چرب پيه و متيل استر پالم استئارين گزارش شده
است .کاتيونی کردن استر كوآت ها با نسبت های مختلف دی متيل سولفات انجام شد .راندمان و جزء فعال مواد فعال سطحي سنتز
شده مورد بررسي قرار گرفت .ويژگی های استركوآت هاي سنتز شده از جمله ميزان نرم کنندگی ،رطوبت پذيری و چروك پذيري آنها
بر روي پارچههايي از جنس پنبه ،پلي استر و مخلوط پنبه/پلي استر ،بر اساس روشهاي استاندارد  ASTMمورد بررسي قرار گرفت .نتايج
نشان داد كه پارچههاي عمل شده با استرکوات های توليدی دارای نرمي مناسب و برگشت از چروك بااليي بوده و ميزان کاهش جذب
رطوبت در پارچه های عمل شده در حد قابل قبولي می باشد.

کلمات کليدي
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جذب آب

 -1مقدمه
بــا وجود ميــزان توليد و مصرف جهاني كم ،ســطح
فعالهای کاتيوني (در حدود  700.000تن در ســال)
در مقايسه با ســطح فعالهاي آنيوني و غير يوني ،اين
گروه از ســطح فعال ها با توجه به دارا بودن بار مثبت
دائمی و خواص منحصــر به فرد ،جايگاه خود را حفظ
نموده و در بسياري از كاربردها استفاده میگردند[.]1
بيشــترين مصــرف ســطح فعالهــای کاتيونی در
نرمکنندههای پارچه و موی ســر است .با توجه به بار
سطحی منفی الياف پارچه و موی سر ،اين سطح فعالها
جذب شــده و زنجيرهای آبگريز آنها به سمت خارج
آرايش می يابند .اين امر سبب خنثي شدن الكتريسيته
ساكن و کاهش بار منفی سطحی الياف و پارچه شده و
ضريب اصطکاک بين الياف را نيز كم مي كند.

نرم کننده های کاتيونيک در اوايل قرن بيستم معرفی
شــدند؛ اما تا اواخر دهه  ۱٩٣٠که در صنعت نساجی
مورد اســتفاده قرار گرفتند ،توفيقی نيافتند و از دهه
 ١۹٤٠تکميل پارچه ها با نرمکننده های کاتيونيک در
کارخانجات نساجی مقبوليت جهانی يافت[.]2,3
نرم کننده های کاتيونيک خانگی در سال  ١۹۵۵وارد
بازار مصرف آمريکا شــدند و ايــن اتفاق در حدود ١٠
ســال بعد ،در اروپا نیز تکرار شد و به تدريج استفاده
از نرم کننده های خانگــی لباس در ديگر مناطق هم
گسترش يافت ،به طوري که بازار نرم کنندههای پارچه
هنوز هم در حال گسترش است (جدول.]4-7[ )۱
همانطور كه مالحظه مي شــود ،بازار نرم كننده های
پارچه در ســطح جهان ســالیانه به طور متوسط بين
 %8-3در دنيا رشد ميكنند.

*مسئول مكاتبات،پيام نگارtehrani@icrc.ac.ir :
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جدول  -۱مصرف نرم کننده های پارچه در مناطق مختلف جهان
(برحسب هزار تن) []6
درصد رشد متوسط ساالنه
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نرم کننده پارچه يک ترکيب شــيميايی است که سطح پارچه را نرم
و لطيــف می کند و هنگام لمس پارچه احســاس مطلوبی ايجاد می
نمايد .عالوه بر آن ،نرم کننده های کاتيونيک الکتريســيته ســاکن
لباس و پارچه را از بين می برند که اين عمل باعث ايجاد زيردســت
بسيار نرم (ابريشمي) در لباس ،بهبود مقاومت سايشی ،افزايش نيروی
پارگی ،افزايش لَختي پارچه ،جلوگيری از چسبندگی لباس به بدن و
كاهش جذب گرد و غبار می شود [.]5,6
ترکيبات کاتيونيکی مورد اســتفاده به عنــوان نرم کننده پارچه و لباس،
به ســه دسته عمده تقسيم می شوند :دی آلکيل دی متيل کاتيونيکها،
فتی ايميدازولين ها و اســترکوات ها که از ميان ايــن ترکيبات ،امروزه
استرکواتها مقبولیت عام یافته اند[ .]4,5واژه استرکوات به خانوادهای از
سطح فعالهای کاتيونيک اطالق می شود که در مولکول آنها حداقل يک
زنجير آبگريز بهوســيله پيوند استری به سر آبدوست كاتيوني متصل
شده باشــد .اين تعريف کلی بوده و شامل ترکيباتی چون بتائين استرها
و آميدوآمين اســترهای کاتيونی نيز میشــود .اما به طور معمول ،هرگاه
صحبت از اســترکواتها میشود ،منظور ترکيباتی هستند که از کاتيونی
نمودن اســترآمينهای حاصل از آلکانول آمين ها توليد می شوند .امروزه
اين تركيبات با توجه به سازگاری عالی با محيط زيست و کارآيی مناسب،
از اهميت ويژهای برخوردار شده اند .عالوه بر اين ،استرکواتهای حاصل از
آلکانول آمينها با جزء فعال باال میتوانند به صورت ديسپرسيون فرموله
شــوند كه اين ديسپرسيونها در آب به خوبی باز شده و باعث لکهگذاری
پارچه نميشود [.]8
در اين پژوهش ،يك سري استرکوات بر پايه اسيد چرب پيه و روغن نخل،
سنتز شده و خواص و ويژگي مختلف آنها از جمله نرم كنندگي ،برگشت از
چروك و جذب رطوبت پارچه هاي عمل شده با اين مواد بر طبق روشهاي
استاندارد ،مورد بررسي قرار مي گيرد.

محمود نصيري و همكاران

شــرکت فلوكا 2تهيه شدند .همچنین از هيتر استيرر ،بالن سه دهانه mL

 ،۵٠٠دين استارک ،کپسول نيتروژن و پمپ خالء جهت سنتز استركوآتها
استفاده گردید.
 -2-2سنتز استركوآت ها
 -1-2-2ساخت استرکوات از اسيد چرب پيه
اســيد چرب پيه داخل بالن ريخته و همزده شده ،و همزمان نیز حرارت
دیده تا ذوب گردد .سپس تری اتانول آمين به نسبت مولی ۱به  ۲نسبت
به اســيد چرب پيه به تدريج به بالن اضافه شده و در نهايت به ميزان %۲
نســبت به وزن تری اتانول آمين ،پارا تولوئن ســولفونيک اسيد به عنوان
کاتاليســت اضافه می شود .بالن ،همراه با تزريق گاز نيتروژن تا دمای °C
 ۱۶٠گرم شــده و در اين دما به مدت  ٣ساعت تحت خالء واکنش انجام
می شود .هر نيم ساعت يکبار نمونه ای از بالن برداشته شده و با کنترل
انديس اسيد ،روند واکنش کنترل می شود .پس از توليد استر آمين ،بالن تا
دمای  ۴٠ °Cسرد شده و  %١٠ايزوپروپيل الکل به بالن اضافه شده و دی
متيل سولفات به نسبت های مولی  ١ ، ٠/۹۵و ۱/٠۵نسبت به استر آمين
قطره قطره در مدت  ٣٠دقيقه به طوری به بالن اضافه می شود که دما از
 ۶۵°Cتجاوز نکند .پس از افزودن دی متيل سولفات ،واکنش به مدت ۲
ساعت در اين دما ادامه يافته و در نهايت مقدار اضافی دی متيل سولفات
با افزودن گاليسين ،خنثی می شود.
 -2-2-2ساخت استرکوات از متيل پالميتات
ابتدا متيل استر پالم استئارين از واکنش بين متانول و روغن پالم استئارين
ساخته میشود .سپس متيل استر و تری اتانول آمين به نسبت مولی  ۲به
 ۱در بالن سه دهانه مجهز به ترمومتر ،دين استارک ،ورودی گاز نيتروژن و
خالء مخلوط شده و به عنوان کاتاليست از  %۲سديم متوکسايد بر حسب
وزن تری اتانول آمين اســتفاده می شود .بالن ،همراه با همزدن و برقراری
خالء ،تا   ۱۲٠ °Cگرم شده و واکنش در اين دما به مدت  ۳ساعت انجام
میشود .هر نيم ساعت يکبار نمونه ای از بالن گرفته شده و روند واکنش با
تعيين انديس هيدروکسيل کنترل می شود .کاتيونی کردن استر آمين نیز
همانند روش توضيح داده شده در بخش  ،1-2-2انجام مي شود.

 -3-2بررسی ماده فعال محصول
 -1-3-2تهيه محلول استاندارد سديم لوريل سولفات
 ۱/۱٥00 gســديم لوريل سولفات 3با درجه خلوص آزمايشگاهي در بالن
يک ليتری حل شــده و به حجم رســانده می شود .به عنوان شناساگر از
محلول  %٠/٠٠٥متيلن بلو اســتفاده می شود که برای تهيه آن ٠/٠٥ g
متيلن بلو ٥٠ g ،سديم سولفات و  ۶/٨ mlاسيد سولفوريک غليظ در بالن
 -2تجربيات
يک ليتری مخلوط شــده و با آب مقطر به حجم رسانده میشود۱٠ ml .
 -1-2مواد شيميايي و تجهيزات
هايامين استاندارد  ۱٥ ml ، ٠/٠٠۴ Mکلروفرم و ۲٥  mlمحلول متيلنبلو
روغن پالم استئارين و اسيد چرب پيه تجاري ،تری اتانول آمين پتروشيمی
داخل اســتوانه مدرج سر ســمبادهای  ۱٠٠ mLريخته شده و محتويات
اراک ،متانول و پارا تولوئن ســولفونيک اســيد از شــرکت مرک ،سديم
استوانه تا همرنگ شدن دو فاز توسط  SLSتيتر می گردند [.]8
متوکسايد از شرکت باســف 1و دی متيل سولفات و ايزو پروپيل الکل از
 :Vحجم مصرفی از   SLSبر حسب ميلی ليتر
)3- Sodium Lauryl Sulfate (SLS
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 =    0.04نرماليته )N) SLS
V

 -2-3-2تعيين ميزان ماده کاتيونيک محصول
تعيين ميزان ماده کاتيونيک محصول ،توســط تيتراســيون تشکيل
کمپلکس اين ماده با ســديم لوريل ســولفات انجام می شــود .برای
انجام اين کار ابتدا محلول  ٠/٠٠۴موالر سديم لوريل سولفات در آب
ساخته شده و توسط محلول اســتاندارد اوليه هايامين يا بنزالکنيوم
کلرايد اســتاندارد می شود .ســپس نرم کننده کاتيونيک توسط اين
محلول تيتر میگردد [.]8

 ٦٥/٣۵و  %۱٠٠پلی اســتر انتخاب شــده و آماده ســازي می شوند .از
پارچههــای فوق قطعات  ۱۵در  ۵ســانتيمتری بريده شــده و به منظور
آويزش کامل به انتهای نوارهای پارچهای ،ميله شيشــه ای دوخته شده و
به فاصله يک ســانتيمتر از ميله شيشــه ای روی پارچه ها خطی کشيده
می شود .پارچه ها از باال توسط گيره به يک ميله افقی متصل می شوند،
به طوريکه خط کشيده شده روی پارچه ها در امتداد يکديگر قرار گيرد.
يک بشر  ٦٠٠ mLحاوي  450 mLمحلول رنگ رودامين ٠/٠۱ Bپر شده
و بشر توسط يك باالبر مكانيكي قابل تنظيم به آهستگي باال برده میشود
تا ســطح مايع هم تراز با خطوط کشيده شده روی پارچه ها شود .در اين
لحظه زمان ثبت شــده و پس از شــش دقيقه نوارها خارج شده و فاصله
رنگ تا خط کشيده شده روی پارچه ،اندازه گرفته شده و به عنوان معيار
رطوبت پذيری پارچه ها تلقی میشــود  .با توجه به اين نکته که معموالً
فاصله رنگ تا خط نشانه خيلی منظم نيست ،فاصله سه نقطه اندازه گيری
شده و متوسط آنها به عنوان مهاجرت رنگ محاسبه می شود.

 -3-3-2تعيين محتوی ماده کاتيونيک محصول
ابتدا وزن مناســبی از محصول (حدود   )٠/٣ – ٠/۴ gبه دقت توزين
شده و در بالن  ۲٥٠ mlبا آب مقطر به حجم رسانده می شود۱٠ ml .
از ايــن محلول به همراه  ۲٥  mlمحلول متيلن بلو و  ۱٥ mlکلروفرم
داخل استوانه مدرج سر سمباده ای  ۱٠٠ mLريخته شده و محتويات
استوانه تا همرنگ شدن دو فاز توسط  SLSتيتر می گردند .ماده فعال  -4-4-2چروک پذيری
آزمــون چروك پذيري با اســتفاده از اســتاندارد ملي ١٢٤٤و دســتگاه  
حاصله از رابطه زير بدست مي آيد [:]8
 crease recovery testerســاخت شــركت  Shirleyانجام مي گيرد .به
meq
  = N*V*25اکتيو محصول بر حسب
g
اين ترتيب كه از پارچه هاي پنبه ،پلي اســتر و پنبه /پلي استر عمل شده
W
با نرمكنندهها ،نمونههايي به ابعاد  ١٥در  ١٥ســانتيمتري بريده شــده و
 :Nنرماليته محلول  	SLS
اين نمونه ها به مدت  ٢٤ساعت در رطوبت نسبي  ٦٥درصد و دماي ٢٠
 :Vحجم مصرفی از محلول  SLSبر حسب ميلی ليتر
درجه سانتيگراد قرار ميگيرند .سپس نمونه ها برداشته شده و به صورت
		
 :wوزن برداشته شده از محصول بر حسب گرم
لبه به لبه تا شده و به مدت  ٥دقيقه تحت بار  ١٠نيوتن قرار مي گيرند.
پس از سپری شدن اين زمان ،بار روي نمونهها ،به نحوي كه چروك ايجاد
 -4-2برآورد قابليت نرم کنندگی
شده در آن به هم نخورد ،برداشته شده و نمونه ها به كمك پنس مناسب
 -1-4-2آماده سازی پارچه ها
جهت انجام آزمایش از پارچه حوله ای  % ۱٠٠پنبه استفاده می شود .به گيره نگهدارنده ســنجش زاويه برگشــت پذيري از چروك منتقل مي
همچنین برای زدودن مواد تكميلي ،پارچه ها توسط محلول شوينده گردند 5 .دقيقه پس از زمان حذف بار ،زاويه برگشت از چروك به كمك
آنيونی  ٠/۵ g/Lســه مرتبه شسته شده و جهت برطرف كردن بقايای صفحه مدرج دستگاه خوانده مي شود.
شوينده آنيونی نیز ،پارچه ها سه مرتبه با آب مقطر شسته می شوند.
-3بحث و نتايج
در نهايت ،پارچه ها در دمای  ۱٠٠ °Cخشک می گردند.
 -1-3سنتز استركوآت ها
همانطور كه ذكر شــد ،براي ستنز استر كوآت ها از اسيد چرب پيه و
 -2-4-2برآورد قدرت نرم کنندگی
جهــت ارزيابي قابليت نرم کنندگی مواد بر روي پارچه ،از ده فرد مجرب روغن پالم استئارين استفاده شد .اسيد چرب پيه از روغن پيه گاوي
بهــره گرفته میشــود .بدين منظور ،از حوله آماده شــده قطعات  ٣٠در توسط شكســتن تري گليسريد توســط بخار آب در دما و فشار باال
 ٢٠سانتيمتري بريده شــده و در ماشين لباسشويی در دمای  ٤٠°Cدر حاصل شــده و ماده اي جامد و سفيد رنگ تا زرد كم رنگ باقی می
يک ســيکل  ٣٠دقيقهای با   ١ g/Lاز نرم کننده در حضور آب با سختی گذارد .عمده ترين اجزاي این ماده عبارتند از :اســيد پالمتيك ،%24
اســيد اولئيك  %43و اسيد استئاريك   . %19روغن پالم استئارين از
 ١٧٠ppmعمل میگردد.
نمونهها پس از آبکشی و آبگيری از ماشين خارج شده و در محيطی با روغن نخل تهيه ميشود.
رطوبت يکســان به مدت  ١٢ساعت قرار می گیرند .در پایان نیز احساس روغن نخل را معموالً با تبلور به دو جزء پالم اولئين كه حاوي مقادير
نرمی پارچه توسط افراد بررسي شده و با شماره  ۱تا  ٥ارزيابي می شود ،زيادتري اجزاي غير اشــباع بوده و عمدتًا مصرف خوراكي دارد و پالم
به طوريکه عدد  ۱بيانگر بدترين احســاس و عدد  ٥نشــانگر نرمترين اســتئارين كه حاوي مقادير بيشتري اجزاي اشــباع بوده و استفاده
صنعتي بااليي دارد ،تقسيم مي كنند.
حالت می باشد.
روغــن پالم اســتئارين جامدي بــا رنگ زرد كمرنگ بــوده و عمده
زنجيرهــاي چرب آن را پالمتيك با حــدود  %49و اولئيك با حدود
 -3-4-2رطوبت پذيری
برای آزمايش رطوبت پذيری از اســتاندارد  ASTM D5237-92استفاده  %35تشــكيل مي دهند .مشخصات دو ماده اوليه استفاده شده براي
میشــود .به اين منظور پارچه های ســفيد  % ۱٠٠پنبه ،پنبه/پلی استر اين پژوهش مطابق جدول 2است:
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جدول  -۲مشخصات اسيد چرب پيه و روغن پالم استئارين استفاده شده
انديس صابونی

انديس اسيد

()mg KOH/g( )mg KOH/g

انديس يدی

نقطه ذوب

)(gI2/100g

()C°

اسيد چرب  

205/3

204/6

٤٤/۷

٤٦

روغن پالم استئارين

۱۹۷/٥

٠/٣

٤۲/٨

٤٤

براي ســنتز استركوآت بر پايه اسيد چرب پيه ،همانطور كه در بخش
 1-2-2شــرح داده شــد ابتدا اســيد چرب پيه با تري اتانول آمين
واكنش داده شد .همچنین نمونه گيري از ظرف واكنش براي بررسي
راندمان تبديل واكنش بر اســاس تعيين انديس اسيدي انجام گرفت.
طبق تعريف ،انديس اسيد عبارتســت از ميلي گرم پتاسيم كه براي
خنثي كردن يك گرم از نمونه الزم است .بنابراين انديس اسيد بيانگر
ميزان اسيد چرب واكنش نكرده در مدت زمان واكنش است و معموالً
در اينگونه واكنش ها هنگامي كه انديس اسيد به كمتر از  5ميرسد،
واكنش پايان يافته تلقي مي شــود .همانطور كه در شكل  1مالحظه
ميشــود ،واكنش در زمان حدود  270دقيقه كامل شده است .براي
تهيه نمك چهــار ظرفيتي آمين از محصول بدســت آمده ،از عامل
آلكيله كننده دي متيل ســولفات استفاده شد .نمايي از مراحل سنتز
در شكل  2مالحظه مي شود.

محمود نصيري و همكاران

ادامه براي بررسي راندمان تبديل واكنش بر اساس تعيين انديس هيدروكسيل،
نمونه گيري از ظرف واكنش انجام گرفت .انديس هيدروكسيل مقدار فتاليك يا
استيك انيدريد الزم براي تبديل گروه هيدروكسيل به آسيل يك گرم از نمونه را
بر حسب ميلي گرم پتاس بر گرم نمونه نشان داده و پايان تئوري واكنش هنگامی
است كه انديس هيدروكسيل به انديس هيدروكسيل مولكولي كه از واكنش 2
مول متيل اســتر با يك مول تري اتانول آمين حاصل مي شود ،يعني عدد ،85
برســد .همانطور كه در شكل  3مالحظه مي شود پس از گذشت  180دقيقه از
واکنش ،تغييري در راندمان رخ نداده و به نظر مي رسد واكنش پس از سه ساعت
كامل شده است .مراحل مختلف سنتز استركوآت از روغن پالم استئارين در شكل
 4مالحظه مي شــود .براي تهيه نمك چهار ظرفيتي آمين ،از محصول بدست
آمده از عامل آلكيله كننده دي متيل سولفات استفاده شد.

شکل  -۳روند واکنش متيل استر پالم و تری اتانول آمين
(انديس هيدروكسيل بر حسب زمان)

شکل  - ۱روند واکنش اسيد چرب پيه و تری اتانول آمين
(انديس اسيد بر حسب زمان)

شکل  -۴واکنش ساخت نرمکننده کاتيونيک با استفاده از روغن پالم استئارين

جدول  ٣ميزان کاتيونيک تولید ساخته شده با نسبت های مختلف دی متيل
سولفات و قابليت نرم كنندگي اين محصوالت را در برابر يك محصول مشابه
خارجي نشان مي دهد .مي توان مشاهده نمود كه محصوالت ساخته شده از
روغن پالم استئارين ،نسبت به محصوالت ساخته شده از اسيد چرب پيه ،به
طور جزئي فعاليت كمتري دارند كه علت آن ،استفاده از كاتاليست قليايي در
شکل  -2روند واکنش اسيد چرب پيه و تری اتانول آمين
ساخت متيل استر پالم استئارين و آمين استر ،و نيز باقيماندن مقادير بيشتر
(انديس اسيد بر حسب زمان)
گليسرين ،به عنوان ماده رقابت كننده با تري اتانول آمين ،در متيلاستر است.
بــا این حال ،اين اختالف در مقادير جزء فعال ،تاثير چشــمگيري در قابليت
براي سنتز استركوآت بر پايه پالم استئارين ،همانطور كه در بخش  2-2-2توضيح نرمكنندگي محصوالت ندارد .قابليت نرمكنندگي محصوالت ســاخته شده
داده شد ،ابتدا روغن با واكنش با متانول به متيل استر تبديل شد و متيل استر در مشــابه نمونه خارجي بوده و نشان مي دهد كه از مواد اوليه موجود ميتوان
حضور كاتاليست قليايي سديم متوكسايد با تري اتانول آمين وارد واكنش شد .در ماده نرمكننده مناسب به دست آورد.
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محمود نصيري و همكاران

جدول – ٣ميزان ماده كاتيونيك و قابليت نرم كنندگي محصوالت ساخته
شده در مقايسه با نمونه مشابه خارجي
٠/٩٥
١
١/٠٥
نسبت استرآمينDMS/
قابليت
قابليت
قابليت
اكتيو
اكتيو
اكتيو
نرمكنندگي
نرمكنندگي
نرمكنندگي
استركوات از اسيد چرب پيه

٤

١/٠٣

٤

١/٠١

٣

٠/٩٧

استركوات از روغن پالم

٤

١/٠١

٣

٠/٩٩

٣

٠/٩٦

4

1/04

محصول مشابه خارجي
Stepantex VL90

 -4نتيجه گيري
به طور كلي براي ساخت استر كوات به عنوان نرم كننده پارچه ،مي توان
از اســيد چرب پيه يا روغن پالم استئارين استفاده كرد .هر چند ساخت
استر كوات از روغن نسبت به استفاده از اسيد چرب به عنوان ماده اوليه
پيچيدگي بيشــتري دارد ،اما مي توان انتظار داشت درصورت استفاده از
روغن ها و يا اسيد چرب با طول زنجير هاي مشابه و نزديك ،محصوالت
ساخته شده از لحاظ كاربرد اختالف مشهودي با هم نداشته باشند .مواد
فعال ســطحي ساخته شــده اثر نرم كنندگي بسيار خوبي بر روي نمونه
هاي پارچه ايجاد مي نمايد و برگشــت پذيري آنها از چروك مناســب و
مشابه نمونه خارجي است  .

جــدول ٤نتايج حاصــل از آزمايش هــای رطوبت پذيــری محصوالت
ســاخته شــده با نســبت يک به يک اســتر آمين و دی متيل سولفات  -5مراجع
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 %۱٠٠پلي استر پنبه  %65-%35پلي استر  %۱٠٠پنبه
كنترل (پارچه عمل نشده)

٨/٧

٧/٩

۱٠/٢

استر كوات از اسيد چرب پيه

٧/٩

٧/١

٩/١

٨

٧/٢

٩/٣

٨/١

٧/٢

٩/٤

استر كوات از روغن پالم
محصول مشابه خارجي
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جدول  5نيز حــاوی مقادیر چروك پذيري محصوالت تولید شــده
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صورت مي گيرد كه علت آن ،حضور زنجيرهاي چرب نرم كن بر روي
سطح پارچه است.
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 %۱٠٠پلي استر پنبه  -%35پلي استر  %۱٠٠ % 65پنبه
كنترل (پارچه عمل نشده)

٦٨

٨٢

٥١

استر كوات از اسيد چرب پيه

٧٩

۹٧

٦٣

استر كوات از روغن پالم

٨١

١٠٠

٦٥

٧٩

٩٨

٦٢

محصول مشابه خارجي
Stepantex VL90
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