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Product Information Finishing Auxiliaries 
 

Evo® Soft UC 100 

 

Kullanım Alanı  Her cins elyaf için yüksek konsantrasyonlu yumuşatıcı 

Özellikleri  - kumaşa çok yumuşak, kaygan ve dolgun bir tuşe kazandırır. 

- fular ve çektirme yöntemi kullanılır. 

- antistatik özelliği vardır. 

- noniyonik ve katyonik kimyasallarla beraber kullanılır. 

- elyaf yumuşatılmasında kullanıldığında hacim elastikiyetini artırır. 

Kimyasal Yapısı  Yağ asidi kondenzasyon ürünü  

Teknik Bilgiler  Görünüş: sarımsı bej granülat 

pH: 3 - 5 

İyonik yapı: katyonik 

Raf ömrü: kapalı orijinal ambalajında 1 yıl 
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Uygulama   

 %10’luk stok çözelti hazırlanması  

Ürünün kolay kullanılması için %10‘luk stok çözelti hazırlanması tavsiye 
edilir. 

Stok çözeltinin hazırlanışı :  
 

90 - 95C’de kaynar suya 1-2 g/l asetik asit (%80’lik) ilave edilir.  
Evo Soft UC 100 karıştırıcı  altında banyoya ilave edilir ve 30-45 dakika 
karıştırılır ve karıştırılarak oda sıcaklığına soğutulur. 

 Emdirme metodu ile 
 
10-30 g / l        Evo Soft UC 100 (%10’luk stok çözelti) 
 
Banyo pH :      5-5.5 (asetik asit ile ayarlanır) 
 

Kurutma          120-150C 
 

 

Çektirme metodu ile 
 
% 1.5-3             Evo Soft UC 100  (%10’luk stok çözelti) 
 

Banyo sıcaklığı: 40C  
 
Banyo pH:          5-5.5 (asetik asit ile ayarlanır) 
 
Uygulama süresi: 15-20 dakika  

 
 
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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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