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Product Information Finishing Auxiliaries 
 

Evo® Soft MEC 01 
 

Kullanım Alanı  Doğal, sentetik elyaflar ve karışım dokuma ve örgüler için konsantre 
yumuşatıcı, yün ve karışımları için şardonlama yardımcısı. 

Özellikleri  - pürüzsüz, çok yumuşak bir tutum sağlar. 

- yüksek vasıflı apre banyolarında kullanılabilir. 

- atkı, çözgü kaymasına yatkın mallarda kullanılmamalıdır. 

- yıkama makineleri için uygundur. 

- 150°C’nin üzerindeki işlemlerde beyazlığı etkiler.  

- asit boyalarla boyanan yünlü artikellerde renk haslığını etkileyebilir, 
bu nedenle haslıklar için ön denemelerin yapılması önerilir. 

- kolayca seyreltilebilir.  

Kimyasal Yapısı  Silikon emülsiyonu 

Teknik Bilgiler  Görünüş: transparan, viskoz sıvı  

pH (%2 çözeltide): 4,5 – 6,5 

İyonik yapı: zayıf katyonik 

Raf ömrü: kapalı orijinal ambalajında 1 yıl  

+25°C nin üzerinde muhafaza etmeyiniz, aksi takdirde kullanılamaz 
hale gelebilir. 

+3°C nin üzerinde serin yerde muhafaza ediniz 
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Uygulama  

 Çözme metodu  

%10 – 20’lik stok çözelti hazırlama  

Miktar 10% 20% 

Evo Soft MEC 01 [kg] 100 200 

Su  (yumuşak) [l] 900 800 
 

 Metot  A 

1. Yumuşatılmış su alınır (20 - 40°C) 

2. Evo Soft MEC 01 eklenerek karıştırılır  

3. Rensiz ya da hafif flu,mavi nüanslı düşük viskoziteli sıvının pH 
değeri 6 civarında olmalıdır. 

Uygulamaya bağlı olarak pH asetik asit ile 4 veya 6’ya ayarlanır.  

Metot B  

1. Evo Soft MEC 01 alınır 

2. 20 - 40°C’deki su karıştırarak eklenir 

3. Yanardöner renkli düşük viskoziteli sıvının pH değeri 6 civarında 
olmalıdır. 

Uygulamaya bağlı olarak pH asetik asit ile 4 ya da 6’ya ayarlanır. 

 
Emdirme metodu ile   

Tutum için : 

 1 g/l  asetik asit %60 

 2 - 10 g/l  Evo Soft MEC 01 

Banyo sıcaklığı 35°C’yi aşmamalıdır. 
 
Kurutma 120°-150°C  
 
Yüksek vasıflı apre banyolarında metal tuzları ile etkilenmesinin test 
edilmesi önerilir. 

Lekelenmeyi engellemek için apre öncesi mallar çok iyi nötralize 
edilmelidir. 

Alkali varlığı ürünün topaklanmasına (aglomorize) olmasına neden olur. 
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 Çektirme metodu ile 

Banyo oranı 1:5 - 1:20 
 
Mamul 5-10 dakika, pH asetik asit ile 4-5’e ayarlanmış banyoda (T< 
40°C) nötralize edildikten sonra, banyoya  
 
      % 0,2 - 1              Evo Soft MEC 01 
 
Kurutma 120°-150°C  
 
Evo Soft MEC 01  bir çok jet ve overflow’dan problemsiz 
kullanılabiliyorsa da 

emniyet açısından stabilite testi yapılması önerilir. 

 Yıkama makinelerinde  

Parça malların yumuşatılması için son çalkalama banyosuna 

%  0.5 - 1  Evo Soft MEC 01 

%  0.5 - 2                 Evo soft UCL  

pH:                 4.5 - 5 (asetik asit ile)  

İşlem süresi: 5 - 10 dk. 

Sıcaklık:       25 - 40°C 

Sıkma ve tamburlu kurutucuda kurutma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 


