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Product Information Finishing Auxiliaries 
 

Evo® Soft SHC Conc 

 

Kullanım Alanı 
Her tür tekstil elyafı  ve bunların karışımları için konsantre silikon 
emülsiyonu 

Özellikler - çok yumuşak, kaygan ve elastic bir tutum sağlar. 

- reçine bitim işlem banyoları içinde kullanılabilir. 

- rıkama makinalarında yapılacak uygulamalara uygundur. 

- 170°C’de yapılacak kurutmalara mamulun sararma derecesi 
kontrol edilmeldir. 

- dikiş kolaylığı sağlar, pamuk örgü kumaşlar ve sentetiklerin zarar 
görmesini önler. 

- su ile her oranda seyreltilmeye hazır emülsiyondur. 

Kimyasal Yapısı Mikro silikon emülsiyonu 

Teknik Bilgiler Görünüm: şeffaf emülsiyon 

pH: yaklaşık 6   

İyonik yapı: nonyonik  

Çözünme: oda sıcaklığında su ile her oranda çözünür 

Uyumluluk:                    reçineler ve akrilik binder ile uyumluluk sağlar. 
uygulama öncesi deneme yapılması tavsiye                                         
edilir. 

Raf Ömrü: Kapalı orijinal ambalajında 6 ay. 

Numune almadan ya da kullanmadan önce iyice karıştırınız. 
Numune alındıktan veya kullanıldıktan hemen sonra ambalajı 
kapatınız. 
+ 3°C nin altında  ve 35°C nin üzerinde saklamayınız. 
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Uygulama  

 Evo Soft SHC Conc %25 - 30 oranında seyreltilerek örnek reçeteler 
uygulanabilir. İsteğe göre Evo Soft SHC conc konsantre şekilde de 
kullanabilir. Uygulamada banyosu  pH 5 olarak tavsiye edilir. Yüksek 
devirli jet makinelerinde kullanılması önerilmez.  

Evo Soft SHC Conc emdirme ve çaktirme metodları ile uygulanabilir. Ama 
her silikonlu içeren banyoda olduğu üzere çok yüksek mekanik etkiye 
maruz kaldığında stabilitesinin bozulması ile emülsiyon kıırlması problemi 
yaşanabilir. 

 
Emdirme metodu ile  

Sentetikler (dokuma ve örgü mamuller): 

0,4 ml/lasetik asit %80 

20 - 50g/l Evo Soft SHC Conc (% 25 – 30 seyreltilmiş hali) 

kurutma  120 - 150°C      

Pamuklu ve karışımları  

 0,4 ml/l asetik asit %80 

 15 - 25g/l Evo Soft SHC Conc (% 25 – 30 seyreltilmiş hali) 

 40 g/l Evo Soft VNI 

  kurutma   120 - 150°C       

Çektirme metodu ile  

% 3 - 10 Evo Soft SHC Conc (%25 – 30 seyreltilmiş hali) 

pH  5’e ayarlanır (asetik asitle), 15 – 20 dk çalışılır 

kurutma  120 - 150°C       
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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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