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Product Information Finishing Auxiliaries 
 

Evo® Soft VSJ New 

 
 

Kullanım Alanı  Doğal, sentetik ve karışım elyaflar için, jet boyamalarda mükemmel 
stabilitesi  olan silikon yumuşatıcı 

Özellikleri  - bu yeni tip silikon yumuşatıcı (nano emulsiyon) çok yumuşak,  
yarı kalıcı, iyi bir pürüzsüzlükle tutum sağlar,  

- özellikle jetlerde kullanım için geliştirilmiştir.  

- az köpüklüdür.  

- reaktif boyalı kumaşlarda sürtme haslıklarına etkisi çok azdır 

- PES elyaf üzerinden boya migrasyonuna sebep olmaz. 

- 150°C’ye kadar yapılan işlemlerde beyazlığa zarar vermez. 

- yün ipliklerde kullanlabilir. 

- pek çok elyaf cinsinde üzerine boyama yapılabilir. 
 

Kimyasal Yapısı  Silikon emülsiyonu 

Teknik Bilgiler  

 
Görünüş:             mat sarımsı sıvı 

pH: 3,5- 5,5 

İyonik yapı: katyonik 

Raf ömrü: kapalı orijinal ambalajında en az 6 ay  
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Uygulama   

 Evo Soft VSJ New kendiliğinden disperge olabilen bir yapıdadır ve 
emdirme metodunda olduğu kadar jetlerde de mükemmel bir uygulama 
sağlar. 

 
Çektirme metodu ile 

jetler, overflow, haspel ve jigerde: 

% 2 - 4 Evo Soft VSJ new 

pH: 4.5 - 5 (asetik asit)  

Uygulama sıcaklığı : 20 – 35ºC  
Uygulama süresi:     15 – 20 dk. 

Kurutma : 110 – 150C 

Yün iplikler - çile ,bobin boyama: 

% 1 - 3 Evo Soft VSJ new 

pH: 4.5 - 5 (asetik asit)  

Uygulama sıcaklığı : 20 – 35ºC  
Uygulama süresi:     15 – 30 dk. 
 
Sirkülasyon pompası İÇ-DIŞ ve DIŞ –İÇ olarak çalıştırılır. 

 
Emdirme metodu ile  

1 g/l asetik asit %60 

20 - 40 g/l Evo Soft VSJ New 

Sıkma:    yaklaşık  %70 

Kurutma:   110 - 150°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DyStar Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti  
Mecidiye Mah.Cenap Şahabettin Sok.No:24 

34718, Koşuyolu / Kadıköy – İstanbul 

Telefon 0  216 544 15 00 
Faks (satış) 0  216 339 90 48  

Faks (pazarlama) 0  216 339 90 63 

DyStar.Auxiliaries@DyStar.com 

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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