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Product Information Finishing Auxiliaries 

 

Evo® Soft ME 

 

Kullanım Alanı  Doğal, sentetik elyaflar ve karışım dokuma ve örgüler için silikon 
yumuşatıcı. 

Özellikleri  - pürüzsüz, çok yumuşak bir tutum sağlar. 

- yüksek vasıflı apre banyolarında kullanılabilir. 

- atkı, çözgü kaymasına yatkın mallarda kullanılmamalıdır. 

- yıkama makineleri için uygundur. 

Kimyasal Yapısı  Mikro silikon emülsiyonu 

Teknik Bilgiler  Görünüş: renksiz saydam sıvı  

pH (direkt): 4,5 – 6,5 

İyonik yapı: zayıf katyonik 

Raf ömrü: kapalı orijinal ambalajında 12 ay  

 
                            Donduktan sonra kullanılamaz. 

                         +3°C nin altında  ve +35°C nin üzerinde saklamayınız. 
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Uygulama  

 Emdirme metodu ile 

Tutum için : 

 1 g/l  asetik asit %60 

 10 - 30 g/l  Evo Soft ME 

Banyo sıcaklığı 35C’yi aşmamalıdır. 
 

Kurutma 120-150C 
 
Yüksek vasıflı apre banyolarında metal tuzları ile etkilenmesinin test 
edilmesi önerilir. 

Lekelenmeyi engellemek için apre öncesi mallar çok iyi nötralize 
edilmelidir. 

Alkali varlığı ürünün aglomorize olmasına neden olur.  

 Not: 

Evo Soft ME bir çok mikro silikon emülsiyonu gibi alkali ortamlara çok 
hassastır. Bunun için banyo pH’ının asetik asit ilavesi ile asidik hale 
getirilmesi önemle tavsiye edilir. 

   

DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti  
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Faks (pazarlama) 0  216 339 90 63 
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www.DyStar.com 

 

Yukarıda yazılı bilgiler ile sözlü, yazılı ve deneysel yollardan verilen danışma 
hizmetleri eldeki son verilere dayanmaktadır, ancak bunlar üçüncü şahıslara 
ait korunmuş haklar dahil, eldeki erişebilir en iyi bilgi kaynaklarına göre 
verilmiş olup (bizim için) hiç bir yükümlülük taşımamaktadır. Danışılan 
bilgiler, gerek bu bilgileri gerek ilgili ürünler için öngörülen yöntem ve 
amaçları uygunluk bakımından şahsen gözden geçirme yükümlülüğümüzü 
kaldırmadığı gibi ürünlerimizin uygulanması ve kullanılması, - ürünlerimizin 
danışmanlık hizmetlerine göre imali kontrolümüz dışında cereyan 
edeceğinden - , tümü ile kendi sorumluluğunuz altındadır. Ürünlerimizin 
satışı Genel Satış ve Teslim Şartlarına göre gerçekleştirilir. 
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